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1 Mål og rammer 

1.1 Bakgrunn 
Prosjektplanen beskriver hvordan arbeidet med innføring av Helseplattformen skal 
organiseres i region Trøndelag sørvest - Lakseregion. I denne sammenhengen gjelder 
samarbeidet mellom Skaun, Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rindal, Rennebu og Oppdal. Alle 
kommunene benytter St. Olavs sykehus som primærsykehus for spesialisthelsetjenester. 
Planen bygger på «Midt-norsk prosjektplan for opsjons-kommunene» utarbeidet av Regional 
Arbeidsgruppe (RAG) for alle opsjonskommuner og tidligere prosjektplan for Orkdalsregion.  
 
Regionrådet i Trøndelag sørvest - Lakseregion vedtok 12. februar 2021, en anbefaling til 
kommunene i regionen om å gå på i takt i sin politiske plan for spørsmål om evt. tilknytning til 
Helseplattformen, uavhengig av valg av tidspunkt for driftsstart. Flertallet av 
Kommunedirektørutvalget i regionen ønsker å innføre Helseplattformen i oktober/november 
2023 (SW1).  
 
En konsekvens av anbefalingen er at regionens kommuner ikke kan delta i et forprosjekt i 
regi av Helseplattformen AS før april/mai 2022. Derfor blir planperioden fram til prosjektet til 
Helseplattformen starter og vil være dedikert ulike aktiviteter som skal forberede ulike 
politiske avgjørelser med hensyn til disponering av ressurser og avtaler med 
Helseplattformen AS. I tillegg vil prosjektplanen initiere en del forberedelser som er 
uavhengig av endelig avrop på opsjon av Helseplattformen eller ikke. 

 
 

1.2 Effektmål for forprosjektet 
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.  
 
Følgende effektmål er definert for Helseplattformen:  
 

1. Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader  

2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis.  

3. Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å 

påvirke eget behandlingsforløp.  

4. Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  

5. Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon.  

6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk.  

7. Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i daglig 

drift.  

8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger.  

9. Tilfredsstille nasjonale krav og standarder.  

10. Innbyggerne i Midt Norge skal gis mulighet til å bo lengre i egen bolig.  

11. Behovet for offentlig tjenesteyting skal reduseres ved at tjenester som tilbys gjennom 

generiske forløp ivaretar en helhetlig funksjonsvurdering. Helseplattformen skal 

understøtte generiske (diagnoseuavhengige) forløp som er basert på innbyggerens 

samlede funksjonsnivå. Dette kan medføre at det offentlige gjennom tidlig innsats 

reduserer behovet for kostbar behandling og opphold ved statlige eller kommunale 

institusjoner. Forebyggende arbeid som fremmer egen mestring, vil være sentralt. 
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1.3 Gevinstmål for forprosjektet 
Den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en 
sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får 
helsepersonell mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige 
systemer og kommunene får bedre muligheter for styringsdata og rapportering.  
Kommunene i Midt-Norge samarbeider om å hente ut gevinster ved innføring av 
Helseplattformen, i tillegg til arbeid med risikobildet. Arbeidet med å hente ut gevinster og 
redusere risiko er en kontinuerlig prosess som også vil fortsette etter innføringen av 
Helseplattformen. Sammen med Trondheim kommune og helseforetaket er følgende 8 
hovedområder identifisert, som raskest vil gi både kvalitative og økonomiske gevinster:  
 

• Brukervennlighet – Medarbeidere i kommunal helsetjeneste skal oppleve bedre 

kvalitet, beslutningsstøtte og enklere tilgang til helseopplysninger 

• Legemiddelhåndtering – Medarbeidere og pasienter skal oppleve økt 

pasientsikkerheten og bedre kvaliteten på legemiddelhåndtering gjennom samstemt 

liste i sanntid og beslutningstøtte i foreskrivning 

• Logistikk – Standardisering, informasjonsdeling og enklere tilgang til 

helseopplysninger skal gi medarbeidere i kommunehelsetjenesten mer tid til 

pasientbehandling. 

• Innbyggerinvolvering – Innbyggerportalen skal gi pasienten lettere tilgang til egne 

helseopplysninger, økt mulighet til å registrere egne opplysninger og kommunisere 

med helsetjenestene. 

• Digital hjemmeoppfølging – Flere pasienter skal gjennom innbyggerportalen få 

oppfølging hjemme gjennom økt bruk av videokonsultasjon, informasjon og distribuert 

opplæring, egenregistrering og fjernmonitorering. 

• Samhandling - Økt kvalitet på samhandling i, og mellom primær- og 

spesialisthelsetjenestene. 

• Styringsinformasjon (Avansert bruk av data) - Bedre tilpasset styringsinformasjon til 

tjenesteutvikling og prioritering av ressurser. 

• Forskning (Avansert bruk av data) - Økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten og 

mulighet for å sammenligne data på tvers av kommuner til forskningsprosjekter. 

 

Det er en rekke forutsetninger for gevinstoppnåelse. De fleste av disse er interne for 

kommunene og avhenger av prosjektets gjennomførelse, drift og gevinstrealisering. Det er 

imidlertid noen sentrale faktorer som er utenfor kommunenes kontroll: 

 

• At tilstrekkelig antall andre kommuner innfører Helseplattformen 

• At tilstrekkelig antall private fastleger innfører Helseplattformen 

• At Direktoratet for e-helse ferdigstiller Sentral Forskrivningsmodul som planlagt 

• At St- Olavs hospital HF og tilhørende kommuner blir enige om hvordan 

samhandlings skal foregå i Helseplattformen 

  



4 
 

 

1.4 Resultatmål for forberedelsesprosjektet (fram til mai 2022)   
Forprosjektet har følgende mål:  
 

• Å produsere kostnadsestimater for alle 8 kommuner 

• Å identifisere en felles beslutningsmodell for politiske prosesser 

• Å produsere et felles saksfremlegg som gir kommunestyrene et best mulig 

beslutningsgrunnlag før vedtak om inngåelse av de ulike avtaler: 

o Avropsavtale 

o Tjenesteavtale 

• at kommunene i Trøndelag sørvest er godt forberedt på de oppgaver inngåelse av de 

ulike avtaler vil medføre i 2022 

• Selve innføringsprosjektet vil følge egen prosjektplan med tilhørende aktivitetsliste, 

verktøy og omfattende veiledning (arbeidspakker) 

• at kommunene forbereder samarbeid om ulike aktiviteter i forkant av 

innføringsprosjektet. Mulige aktiviteter er: 

o Opplæring av superbrukere og sluttbrukere 

o Tiltak for å introdusere tiltaksbasert journalføring 

o Analyse av sluttbrukerutstyr 

o Anskaffelser for å tilfredsstille spesifikasjoner fra Helseplattformen 

o Datavask i eksisterende systemer  

Samarbeid om slike aktiviteter vil ha klare fordeler i form av deling av kompetanse, 
unngå duplisering og reduksjon av kostnad 

 
 

1.5 Mål for hovedprosjektet 
At alle kommuner i Trøndelag sørvest har tatt i bruk Helseplattformen. 
 
 

1.6 Rammer og avgrensning 
Styrende prosjektplaner:  

• Prosjektplan for hver kommuneregion (dette dokument) 

• Prosjektplan for innføring av Helseplattformen i hver kommune i forbindelse med 

deltakelse i forprosjekt og hovedprosjekt (lages i hver kommune etter avrops med 

veiledning og maler utarbeidet av regional arbeidsgruppe (RAG). Mal for prosjektplan, 

aktivitetsliste, verktøy og veiledninger vil være tilgjengelig fra juni 2021 

 
Prosjektet har en 80 % finansiert regional innføringsleder t.o.m. 31.12.2023.  
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2 Prosjektorganisasjon 

2.1 Prosjekteiere 
Det er kommunedirektørforum i Trøndelag sørvest som er innføringsprosjektets eiere og som tar 
endelige beslutninger i forhold til start og slutt av prosjektet, fordeling av ressurser og alle 
avgjørelser som ikke kan tas på et lavere nivå. Ingvill Kvernmo (Orkland kommune) er leder av 
kommunedirektørforum i 2021. 
 
 

2.2 Styringsgruppe 
Helseledernettverket i Trøndelag sørvest er styringsgruppe for prosjektet. Helselederne vil ha det 
lokale innføringsansvaret i egen kommune og vil, som et kollektiv, styre hvordan det regionale 
arbeidet skal organiseres. Nettverket tar avgjørelser knyttet til organisering av ressurser, start og 
slutt av delprosjekter knyttet til IKT, opplæring, innkjøp, dokumentasjon m.m. I beslutninger som ikke 
kan løses av nettverket alene er det nettverket som lager innstilling til vedtak for 
kommunedirektørforum. For tiden er nettverket ledet av Kari Frøseth. 

 

 

2.3 Lokale innføringsledere 
Hver kommune har utpekt en person som har ansvar for innføring av Helseplattformen i egen 
kommune. Disse benevnes for Lokale innføringsledere (LiL). Regional innføringsleder har møte med 
LiL regelmessig én gang pr måned, samt ved behov for enkle avklaringer. 
Gruppen med lokale innføringsledere vil fungere som er referansegruppe regional innføringsgruppe, 
der det er behov for å belyse og avklare ulike problemstillinger som gjelder alle i prosjektet. 
 
 

2.4 Regional innføringsleder (RIL) 
Rollen som regional innføringsleder har et tre-delt ansvar. Den viktigst delen er å lede det regionale 
innføringsprosjektet er ett av disse. Det anslås at ca. 40 % av stillingen kan dedikeres til dette 
ansvaret. Å lede prosjektet regionalt er sannsynligvis den viktigste jobben for at prosjektet skal lykkes 
for alle kommunene i regionen. 
 
Samtidig er RIL bindeleddet mellom Region Trøndelag sørvest – Lakseregion og det øvrige midt-
norske innføringsprosjektet. Dette arbeidet ledes av Regional Arbeidsgruppe (RAG) som består av 11 
regionale innføringsledere samt prosjektledelsen i Trondheim kommune. RIL representerer 
Trøndelag sørvest - Lakseregion i RAG, men deltar også i en rekke arbeidsprosesser på vegne av midt-
norske kommuner. Samlet sett utgjør dette i dag ca. 30 % av stillingen. 
 
Til slutt deltar RIL i koordinering av det regionale innføringsprosjektet med St. Olavs hospital HF og de 
øvrige regionene som skal innføre Helseplattformen sammen med HF Nord-Trøndelag i PD2. Dette 
utgjør i dag ca. 10 % av stillingen. 
 
RIL er ansatt i vertskommune Skaun. 
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2.5 Organisasjonskart 
 

 

3 Prosjektoppfølging 

3.1 Planlagte beslutningspunkt 

 

Dato Forum Tema 
12.02.2021 Regionrådet Beslutning om anbefalt innføringstidspunkt 

27.05.2021 
04.06.2021 

Helseledernettverk + 
Kommunedirektørforum 

Beslutning om videre organisering og vedtak av 
prosjektplan for 2021 og 2022 (t.o.m. april 22) 

 

 

3.2 Statusrapportering 
RIL rapporterer i hvert kommunedirektørmøte med egen statusrapport 
RIL rapporterer i hvert helseledernettverksmøte med egen statusrapport 

 

  

Prosjekteier

Kommunedirektørutvalget

Styringsgruppe

Helseledernettforum

Regional innføringsleder

Arbeidsgruppe journalkvalitet

Arbeidsgruppe 
sluttbrukerutstyr

Lokale innføringsledere
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3.3 Milepæler 

 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 
01 2 kvartal 

2021 
Alle kommuner har gjennomført politisk behandling for innføring av 
Helseplattformen 

02 3 kvartal 
2021 

Alle kommuner har startet arbeid for å heve journalkvalitet og dokumentere 
tiltaksbasert 

03 3 kvartal 
2021 

Det er etablert regionalt samarbeid inkludert en modell for kostnadsdeling for 
å utføre en rekke aktiviteter i innføringsprosjektet i 2022: 

• Modenhetsanalyse 

• Integrasjon 

• Migrasjon 

• Opplæring 

• Kartlegging av sluttbrukerutstyr 

• Kommunikasjon 

• Prosjektstyring 

• Journalkvalitet 

• Fastleger 

04 3 kvartal 
2021 

Alle kommuner har gjennomført analyse av behov for styrket infrastruktur 

05 3 kvartal 
2021 

Alle kommuner har estimert kostnader for forprosjekt og inkludert disse i 
budsjett og økonomiplan for 2022 

06 4 kvartal 
2021 

Alle kommuner har samlet seg om felles delgevinstmål for innføring av ny EPJ-
løsningen 

07 4 kvartal 
2021 

Alle kommuner har startet arbeid med å vaske data i eksisterende EPJ 

08 1 kvartal 
2022 

Alle kommuner har inngått avtale om å delta i forprosjekt over 7 måneder for 
innføring av Helseplattformen 

09 3 kvartal 
2022 

Alle kommuner signerer tjenesteavtale for innføring av Helseplattformen 

10 3 kvartal 
2023 

Helseplattformen er i drift hos alle kommuner i Trøndelag sørvest 
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4 Målgrupper, interessenter og kommunikasjonsstrategi 

4.1 Interessenter/målgrupper 

 

Aktør Aktørens 
interesse av 
prosjektet 

Grad av 
påvirkning på 
prosjektet 

Prosjekttiltak/ 
aktiviteter  

8 kommunestyrer Stor Høy Jevnlig informasjon 

Interkommunalt politisk 
råd Trøndelag sørvest 

Stor Middels Jevnlig informasjon 

Kommunedirektørforum Stor Høy Deltakelse i hvert 
møte 

Helselederforum Stor Høy Deltakelse i hvert 
møte 

Lokale innføringsledere Stor Høy Månedlige møter, 
koordinering av 
aktiviteter 

 
 

4.2 Kommunikasjonsstrategi 

 
Aktør Mål Budskap Kommunikasjonsform Ansvarlig 
Kommunene  Oppdatering Status, 

bakgrunn og 
forståelse 

Nyhetsbrev RIL 

Interkommunalt 
politisk råd  

Oppdatering Status – 
politiske 
avveininger 

Deltakelse i møte RIL 

Arbeidsgruppe  Lokale 
beslutninger 

Operative 
beslutninger 
etter utløst 
opsjon 

Egne møter RIL 

Rådmannsforum Beslutninger Status og 
avvik – 
fremdrift og 
ressursbruk 

Deltakelse i møte RIL 

Helseledernettverk Beslutninger Status og 
avvik – 
fremdrift og 
ressursbruk 

Deltakelse i møte RIL 

Lokale 
innføringsledere 

Oppdatering, 
Koordinering, 
Lokale 
prosesser  

Status og 
fremdrift, evt. 
avvik  

Egne møter RIL 
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5 Risikovurdering 

5.1 Risikofaktorer 
Prosjektets risikofaktorer er vurdert på en skala fra 1 – 5 i forhold til sannsynlighet (S) og 
konsekvens (K). Risikofaktor (RF) = S + K. Ved å addere verdien for sannsynlighet med 
verdien for konsekvens blir risikofaktoren synliggjort. Risikofaktor 1 – 4 er vurdert som lav, 5 
– 7 er middels mens 8 – 10 er en kritisk risikofaktor (RF). 
 

Risikofaktor S K RF Mottiltak 

Svikt finansiering fra 2021 fra 
Fylkesmannen 

1 2 3 -    Dialog med Statsforvalteren 
 

Mindre enn 75 % av 
kommunene gjør positivt 
vedtak om utløsning innen 
tidsfrist 

5 1 6 - Forberede politisk prosess i forkant 
- Gjennomføre aktiviteter som er 

uavhengig av valgt EPJ-løsning 

Skifte av innføringsleder 1 3 4 - Undersøke om medlemmer i 
referansegruppe kan overta 

Større kostnader for 
kommunene enn antatt 

3 4 7 - Vente med å utløse til lavere risiko ved 
kostnad 

- Velge andre EPJ-løsninger 

For lav kapasitet og 
prosjekterfaring i de enkelte 
kommuner 

4 4 8 - Gi informasjon og forberede 
kommuner god tid i forkant av 
utløsning av opsjon 

- Velge andre EPJ-løsninger 

Manglende identifisering av 
målbare gevinster som fører til 
økonomiske besparelser i 
kommunenes budsjett 

4 5 9 - Bruke tilstrekkelig tid til å måle 
redusert tidsbruk og analysere 
budsjettmessig konsekvens 

- Velge andre EPJ-løsninger 

Manglende oppslutning fra 
fastleger 

2 3 5 - Tidlig involvering og mye informasjon 

Utvikling i dagens EPJ-løsning 5 2 7 - Tidlige beslutninger i forhold til ny 
funksjonalitet hos dagens 
leverandører 

- Informasjon om alternativer og 
konsekvenser 

- Tidlig dialog med leverandører 

Krav om anskaffelser og 
kravspesifikasjon fra 
Helseplattformen gjør at 
kommuner ikke kan bruke 
nåværende utstyr 

4 3 7 - Tidlig kartlegging av nåværende utstyr 
- Kartlegging av alternative produkter 
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5.2 Risikohåndtering 
Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer ut fra ovenstående liste.  Beskriv tiltak for oppfølging av de 
kritiske risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre 
kontroll/oppfølging. 
 
Svikt i finansiering fra Fylkesmannen 
Det er Trondheim kommune som søker og får tildelt midler fra Statsforvalteren. Søknaden blir 
godkjent av Samarbeidsrådet for opsjonskommuner. Tildelte midler blir fordelt til de trønderske 
kommuneregionene etter en fordelingsnøkkel vedtatt av Samarbeidsrådet. Statsforvalteren er 
observatør i Samarbeidsrådet og har uttalt at intensjonen er å tildele samme beløp inntil 2023 med 
forbehold om at statsbudsjettet tillater dette. 
 
Færre enn 9 kommuner utløser opsjon 
Det er to andre risikofaktorer som er vurdert som kritisk. Dette gir en høy sannsynlighet for at færre 
kommuner utløser opsjon. I forhold til selve prosjektet gir dette en middels risiko fordi det kan gjøres 
uavhengig av valg av EPJ-løsning og prosjektet kan følge to parallelle løp, ett for dem som velger 
Helseplattformen og ett for dem som velger andre EPJ-løsninger. Mange av aktivitetene 
(dokumentasjonskrav, integrasjoner, identifisering av gevinster, analyse av eksisterende database, 
digital modning, opplæring m.m.) vil likevel være felles og kan i stor grad gjennomføres i fellesskap.  
 
Skifte av innføringsleder 
Det er et prosjekt med høy kompleksitet som gjennomføres på tre arenaer, midt-norsk regional 
arbeidsgruppe (RAG), i Trøndelag sørvest og St. Olavs hospital HF. En normal rekrutteringsprosess vil 
sannsynligvis gi utslag i tap av tid og representasjon i RAG. Det bør derfor undersøkes om 
representanter i referansegruppen kan, i påvente av en evt. rekruttering, delta i RAG. 
 
Større kostnader for kommunene enn antatt 
Tidligere kostnadsestimater basert på estimatet fra Trondheim kommune har antydet en 
innføringskostnad på 300 kroner per innbygger. (Etter 6 måneders forsinkelse av prosjektet har 
sannsynligvis kostnaden pr innbygger i Trondheim økt).  
Det er utarbeidet en regional kostnadsmodell. Rindal kommune deltok i arbeidet med å utvikle 
modellen i 2020 sammen med Molde og Namsos kommuner. Modellen er introdusert til de andre 
kommunene Trøndelag sørvest og kommunene har arbeidet med å identifisere påkrevde inndata.  
 
Siste versjon av modellen antyder at kostnadene i vår region ligger mellom 372 til 443 kroner per 
innbygger. Våre 3 største kommuner har estimert en kostnad med under 400 kroner pr innbygger, 
mens de øvrige kommunene har estimert en kostnad på over 400 kroner pr innbygger. Den økte 
kostnaden kan gi den konsekvens at de ulike kommunene ikke løser ut opsjon, men velger andre 
alternativ som har en lavere kostnad.  
 
For lav kapasitet og prosjekterfaring i de enkelte kommuner 
Innføring av Helseplattformen er et komplekst og krevende prosjekt. Dette gjelder spesielt for 
mindre kommuner som har færre ansatte og smalere kompetansebase å benytte i forhold til en egen 
prosjektorganisasjon som innføringen vil kreve. Det er en lang rekke aktiviteter som må 
gjennomføres i forkant og etterkant av innføring knyttet til migrasjon av data, forståelse og 
forankring, gevinst-kartlegging og opplæring. Aktivitetene skal gjennomføres i enheter med drift 
24/7/365 med et stort antall driftsoppgaver og varierende grad av utfordringer innen bemanning i de 
ulike kommuner. Ingen kommuner i Trøndelag sørvest har tidligere utført et prosjekt som involverer 
så mange ansatte og så mange sentrale driftsoppgaver på samme tid. 
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Manglende identifisering av målbare gevinster som fører til økonomiske besparelser 
Det er startet et felles prosjekt for Midt-Norge når det gjelder identifisering av målbare gevinster. Det 
er identifisert gevinstmål (se pkt. 1.3), men ingen av disse er kvantifisert på en slik måte at effekten 
kan synliggjøres i et kommunalt budsjett. Hvem kommune må sørge for eget eieforhold til valg av 
gevinster. 
 
Manglende oppslutning fra fastleger 
Med unntak av Orkland er dagens EPJ-systemer eid og driftet av kommunene. Kommunene har 
derfor mulighet til å innføre et nytt EPJ-system uten formell aksept fra ansatte/tilknyttede fastleger. 
Uten involvering og enighet fra fastlegene, kan innebære en høy risiko for vedvarende konflikter i 
forhold til drift av ny løsning. 
 
Beslutningsrisikoen vurderes som høy, men gjennomføringsrisiko er forventet noe redusert ved å 
legge opp til en koordinert overgang fra dagens EPJ-løsning til migrasjon til Helseplattformen (FHIR-
prinsippet). 
 
Utvikling i dagens EPJ-løsning 
Det er en betydelig risiko knyttet til utvikling i dagens EPJ-løsninger og tilpasning i de kommunale 
organisasjoner.  
  
Av regionens 8 kommuner brukes systemet Visma Profil, Gerica og CosDoc som EPJ for pleie- og 
omsorgstjenester. Det er ikke etablert IKT-samarbeid innad i regionen. 
 
Det er et fortløpende behov for å ta beslutninger, gjøre overganger og innføre ny funksjonalitet i 
perioden frem mot innføring av Helseplattformen. Disse prosessene er krevende i seg selv og 
medfører en risiko for å «utmatte» organisasjonene i forhold til endringsprosesser før 
Helseplattformen er innført. 
 
Krav om anskaffelser og kravspesifikasjon fra Helseplattformen gjør at kommuner ikke kan bruke 
nåværende utstyr 
Det er en betydelig risiko for at kommuner ikke kan bruke en del av utstyret som de allerede har 
anskaffet fordi Helseplattformen ikke støtter operativsystem eller andre spesifikasjoner. Et eksempel 
er at Helseplattformens applikasjon for dokumentasjon i hjemmetjeneste (Rover) ikke kan brukes på 
iOS-enheter (Ipads og Iphones). Dette utløser et behov for anskaffelser som må særskilt belyses i 
kostnadsestimat. Et annet eksempel er at Helseplattformen ikke har funksjonalitet for 
avvikshåndtering og kommunene må derfor ha et eget system for avvikshåndtering. 
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6 Gjennomføring 

6.1 Hovedaktiviteter 
 
Tabellene lister aktivitetene i tilnærmet kronologisk rekkefølge. I tillegg søker tabellen å tydeliggjøre 
hva som er kommunenes ansvar, behov for kompetanse og omfang av oppgaver. 
 
Tabellene skiller mellom hva kommunene må gjøre og hva kommunene bør gjøre i 2021. Alle bør-
aktiviteter vil gi bedre tid til å gjennomføre innføringsprosjektet for Helseplattformen. Alle 
aktivitetene vil ha stor verdi å gjennomføre uansett om kommunen velger å innføre 
Helseplattformen eller ikke.  

 

 

6.2 Hva MÅ kommunene og RIL gjøre i 2021 

 
Aktivitet Hva må 

kommun

en 

gjøre? 

Hvilken 

rolle/kompetan

se? 

Hvilket 

omfang? 

Hva gjør 

RIL? 

Hva gjør 

RAG? 

Hva gjør 

leverandø

r? 

Lage 
kostnadsestim
at for 
Helseplattfor
men  
 

Må 

identifisere 

alle inndata, 

vurdere 

behov for 

investeringer 

og lokalt 

samarbeid 

Kommunalsjef, 

avdelingsledere, 

systemansvarlig, 

fastleger og 

helsesekretærer 

Inntil 7 arbeidsdager 

samt eksisterende 

møter 

Ansvar for 
koordinering 
slik at regionen 
bruker samme 
metode 
Informere, 

veilede og delta 

i kommunale 

vurderinger 

Utvikle og 

justere modell 

for 

kostnadsestima

t 

Samlet pris for 
lisens, drift og 
obligatoriske 
kostnader 
(tjenestekostn
ad).  
 

Innarbeide 

kostnadsestim

at i eget 

budsjett og 

økonomiplan 

Må 

identifisere 

hvilke 

KOSTRA-

områder som 

skal belastes 

ulike 

kostnader 

Kommunalsjef, 

økonomimedarbeidere

, virksomhetsledere og 

avdelingsledere 

Inntil 10 

arbeidsdager samt 

eksisterende møter 

Ansvar for 
koordinering 
slik at regionen 
har samme 
forståelse for 
hvordan 
innarbeide 
kostnader i 
kommunenes 
økonomiplan 
Informere, 
veilede og delta 
i kommunale 
vurderinger 

Utøver samlet 

innflytelse på 

sentrale 

forutsetninger i 

kostnadsestima

t 

Administrerer 

tilskudd fra 

staten 

Beslutte hvilke 

aktiviteter 

som 

kommunen 

ønsker 

samarbeid 

om, hvordan 

samarbeidet 

skal fungere 

og planlegge 

aktiviteter 

Må 

bestemme 

seg for om 

hva de vil 

samarbeide 

om, hvem 

den vil 

samarbeide 

med, 

hvordan 

samarbeidet 

skal 

organiseres 

og finansieres 

Kommunalsjef og 

kommunedirektør 

1 – 2 arbeidsdager Synliggjøre 
hvilke 
aktiviteter som 
det er naturlig 
å samarbeide 
om, lede 
møter, 
budsjettere 
kostnadsdeling 
og utarbeide 
dokumentasjon 
for samarbeid 

Lager detaljert 

aktivitetsliste 

som 

kommuner kan 

velge fra. Listen 

er tilgjengelig 

fra mai/juni 

2021  
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Innføre 

tiltaksbasert 

journalføring i 

alle tjenester 

Må 
identifisere 
prosjektleder 
Må bruke 
moduler i 
Visma 
Smartskill og 
andre 
aktuelle 
tilbydere 
 

Alle som 
dokumenterer i 
dagens EPJ-systemer 
Ledere må 

kontinuerlig følge opp 

og sikre at journal er 

tiltaksbasert 

Alle planlagte 

fagdager/avdelingsm

øter m.m. i 2021. i 

tillegg til x antall 

ansatte x 2 dagers 

gjennomgang av 

moduler i Visma 

Smartskill. Egne 

opplegg for fastleger 

og helsesykepleier 

Utarbeide egen 
prosjektplan 
med gjenbruk 
av erfaringer. 
Lede egen 
arbeidsgruppe 
bestående av 
kommunale 
prosjektledere 
og sikre 
erfaringsutveks
ling 
Ansvar for 
informasjon, 
koordinering av 
ressurser, 
utarbeidelse av 
felles 
overvåking av 
fremdrift 
 

Har gjort 

kartlegging i 

Midt-Norge 

som bekrefter 

behov for å 

gjennomføre 

aktivitet FØR 

innføringsprosj

ekt og utviklet 

veileder for 

behov 

Gjennomføre 

datavask etter 

detaljert 

veiledning fra 

RAG 

Har ansvar 

for at data er 

“vasket” i 

henhold til 

instruksjoner 

fra 

leverandører 

Kommunalsjef, 

systemansvarlig, 

helsesykepleier og 

helsesekretærer 

Inntil 10 

arbeidsdager 

Ansvar for å 
koordinere 
vask av data og 
assistere 
kommuner 
med 
kompetanse 

Utvikler 

detaljert 

veiledning for 

datavask 

Ansvar for 

migrasjon av 

data inn i egen 

løsning og lage 

instruksjoner 

for migrasjon 

Oppgradering 
av IKT 
infrastruktur 
og maskinvare 
for å sikre 
båndbredde 
for skybaserte 
løsninger 
 

Kartlegge 
dagens 
infrastruktur 
Gjøre GAP-
analyse 
Innarbeide 
kostnad i 
budsjett for 
2022 
Planlegge 

anskaffelse 

Kommunalsjef, IKT-

leder, IKT-rådgivere 

Inntil 10 

arbeidsdager 

Informere om 
systemkrav og 
krav til 
maskinvare fra 
leverandører 
Veilede og bistå 
i planlegging av 
anskaffelser 
Muliggjøre 
felles 
anskaffelser 

- Utarbeide 

oversikt over 

systemkrav og 

krav til 

maskinvare 

Kartlegge 

antall, 

plassering og 

spesifikasjone

r for alle 

enheter hvor 

ny EPJ løsning 

skal brukes 

Kartlegge 
hvilket utstyr 
som benytter 
eller skal 
benytte EPJ 
Utpeke 

deltaker i 

arbeidsgrupp

e 

Kommunalsjef, IKT-

leder, IKT-rådgivere 

Inntil 20 

arbeidsdager 

Veilede og dele 
kompetanse 
om detaljert 
metodikk/liste 
for kartlegging 
Lede egen 
arbeidsgruppe 
Overvåke 
fremdrift og 
sørge for 
utveksling av 
erfaringer 

Tilpasse 

leverandørs 

metodikk til 

opsjonskommu

ner 

Synliggjøre hva 

leverandør 

trenger å vite 

for å kunne 

implementere 

skybasert EPJ-

løsning 
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6.3 Hva BØR kommunene og RIL gjøre i 2021? 
 

Aktivitet Hva må 

kommune

n gjøre? 

Hvilken 

rolle/kompetanse

? 

Hvilket 

omfang? 

Hva gjør RIL? Hva gjør 

RAG? 

Hva gjør 

leverand

ør? 

Hvorfor må 

det gjøres? 

Oppdatere 
egne Visma 
Profil-
/Gerica-
versjoner til 
minimum 
8.50  
 

Ta kontakt 

Visma/Ger

ica og 

sørge for 

oppdaterin

g 

Systemansvarlig 1 
arbeidsda
g 
 

Koordinerer 

slik at alle 

kommuner 

minimum har 

versjon 8.50 

installert 

- Har 

ansvar 

for 

oppdateri

ng 

Hvis ikke 
kommunen 
har minimum 
8.50-versjon 
vil den ikke 
kunne ta i 
bruk ny 
funksjonalitet 
Det er også 
avgjørende at 
kommunene 
har oppdatert 
versjon for å 
muliggjøre 
integrasjoner 
med 
velferdsteknol
ogi. 
 

Starte med 

funksjonalite

t lansert i KS 

DigiHelse 

Vurdere 
funksjonalit
et og behov 
Nominere 

ansvarlig 

for 

innføring 

Kommunalsjef, 

avdelingsledere, 

virksomhetsleder

e, 

systemansvarlig 

5 

arbeidsda

ger 

Koordinerer 
kontakt med 
leverandør – 
tilbud er 
innhentet 
Oppretter 
regional 
arbeidsgruppe 
bestående av 
innføringsansv
arlig i hver 
kommune 
Ansvarlig for 

erfaringsdelin

g og 

koordinert 

innføring 

- Leverer 
alle 
tekniske 
løsninger 
Gir 

opplærin

g 

All 

kommunikasj

on med 

innbyggerne i 

Helseplattfor

men (HP) vil 

bruke 

HelseNorge 

som 

app/portal. 

DigiHelse vil 

gi tilgang til 

denne 

umiddelbart 

og vil gi 

verdifull 

trening i bruk 

av digital 

kommunikasj

on. Samtidig 

vil kommunen 

ha god effekt 

av 

funksjonalitet

en i 2 år før 

HP eventuelt 

innføres. Hvis 

HP ikke tas i 

bruk fortsetter 

bare 

kommunen 

med 

DigiHelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-digihelse/om-losningen/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-digihelse/om-losningen/
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Innføre 

oppslag i 

Kjernejourna

l i sykehjem 

og 

hjemmetjene

ste i tråd 

med KS 

Ekomp 

Vurdere 
funksjonalit
et og behov 
Vurdere 
innhentet 
tilbud fra 
Visma 
Nominere 

ansvarlig 

for 

innføring 

Kommunalsjef, 

avdelingsledere, 

virksomhetsleder

e, 

systemansvarlig 

10 

arbeidsda

ger 

Koordinerer 
kontakt med 
leverandør – 
tilbud er 
innhentet 
Oppretter 
regional 
arbeidsgruppe 
bestående av 
innføringsansv
arlig i hver 
kommune 
Ansvarlig for 

erfaringsdelin

g og 

koordinert 

innføring 

- Leverer 
alle 
tekniske 
løsninger 
Gir 

opplærin

g 

Helseplattform
en vil også 
gjøre oppslag i 
Kjernejournal 
for alle brukere 
fra kommuner 
eller tjenester 
som ikke 
bruker HP (alle 
utenfor midt-
Norge). 
EKomp vil gi 

tilgang til 

oppslag 

umiddelbart 

og 

kommunen vil 

ha god effekt 

av 

funksjonalitet

en i 2 år før 

HP eventuelt 

innføres.  

Kartlegge 

fremtidig 

behov for 

integrasjon 

mellom EPJ 

og andre 

system, 

funksjonalite

t og utstyr 

Må 

identifisere 

fagsystem 

som 

ønskes 

integrert 

med EPJ 

IKT-sjef, 

systemadministra

torer 

10 

arbeidsda

ger 

Koordinere 

informasjon 

og koordinere 

innmelding av 

behov for 

Deltar i 

sentrale 

arbeidsgrup

per for IKT 

og 

planlegger 

integrasjon 

Ansvar for 
å lage alle 
integrasjo
ner 
Må 

produser

e 

«veikart» 

mot 

integrasjo

n mot 

EPJ 

ViNA-

anskaffelsen 

viser 

betydningen 

av integrasjon 

av 

velferdsteknol

ogi. 

Kommuner 

har eller bør 

ha planer for 

videre 

anskaffelser 

som skal 

integreres 

med EPJ 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/ks-kompetansenettverk-for-e-helse-ks-e-komp/kjernejournal-i-sykehjem-og-hjemmetjeneste/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/ks-kompetansenettverk-for-e-helse-ks-e-komp/kjernejournal-i-sykehjem-og-hjemmetjeneste/
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6.3 Ressurs- og kompetanseplan 
Prosjektet vil gjøre bruk av ressurser og kompetanse som allerede er involvert i prosjektet. Dette er en 
oversikt disse personene og hvordan deres aktiviteter er finansiert: 

 

Navn Kommune Rolle Finansiering 

Line Helen Bårdsen Frøya Fagekspert Frikjøpt 40 % av 
Helseplattformen AS 

Camilla Hyttbakk  Fagekspert Frikjøpt 20 % 

Ann Østmark Hitra  Fagekspert Frikjøpt 20 % 

Jan Olav Gjeldnes Rindal Faggruppe Dugnad 

Rigmor Gjøås Jordet Orkland Faggruppe Dugnad 

Grete Ranes Heggem (Helse) 
Tove Schei (IT) 
Jan Olav Gjeldnes (IT) 
Ina Therese E. Næss (helse) 
Knut Werner Rist (økonomi) 

Rindal Kostnadsmodell Dugnad 

Bjørn Buan Orkdalsregion Samarbeids- 
rådet 

Dugnad 
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7 Økonomi/Finansiering 2021 

 
 
 

 

Finansiering Beløp 

Skjønnsmidler Statsforvalteren 750.000 

Dekkes av kommunene i region   310.000 

Sum 1 060 000 

 

 8 Kontrakter og avtaler 

Arbeidsavtale med innføringsleder Line Raustein 
 
 
Skaun, 25. juni 2021 
      
 
Ingvill Kvernmo      Line Raustein 
Prosjektansvarlig/leder kommunedirektørforum  Regional innføringsleder Helseplattformen 
Trøndelag sørvest – Lakseregion    Trøndelag sørvest - Lakseregion 
  
        
 
 

Aktivitet Kostnad 

Lønn og sosiale utgifter RIL 960 000 

Reiseutgifter RIL ++ 40 000 

Leie av lokaler 60 000 

Sum 1 060 000 


