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Skaun 21. september 2021

Staten må ta en større del av regninga for Helseplattformen
Uttalelse er vedtatt i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest sitt møte 17. september
2021
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest mener at staten skal ha et samlet
finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv nasjonale e-helseløsningene.
Helseplattformen vil være til nytte også for kommuner utenfor pilotområde Midt-Norge.
Helseplattformen er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse og
omsorgstjeneste og kostnader knyttet til Helseplattformen bør dekkes av staten.
I Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» ble det belyst hvilke utfordringer
helsevesenet har med dagens journalløsninger. Det ble tegnet et målbilde for framtidens nye
elektroniske pasientjournal med 3 viktige momenter:
- Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasientopplysninger
- Innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
- Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning
Fremtidens nye elektroniske pasientjournal (EPJ) skal være en felles nasjonal løsning for
helse og omsorgstjenesten.
Helseplattformen er et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i
utredning av én innbygger – én journal. Både Helseplattformen i Midt-Norge og
videreutvikling av de nasjonale løsningene for samhandling via direktoratet for ehelse,
inngår som overordnede tiltak i realiseringen av arbeidet med Én innbygger - én journal.
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Kommunene i Midt-Norge har foretatt innledende kostnadsestimater for anskaffelse av
Helseplattformen. Estimatene viser at kostnaden for en slik anskaffelse er betydelige og 2
representerer en kraftig økning i forhold til dagens kostnadsnivå for EPJ-løsninger.
Prioritering av Helseplattformen vil redusere den økonomiske handlingsfriheten til å gjøre
andre nødvendige investeringene på lovpålagte oppgaver.
Med Helseplattformen vil den største gevinsten være at innbyggerne har enkel tilgang til
egen journal, økt pasientsikkerhet og én felles journal for alle behandlere som er rundt den
enkelte pasient, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Kommunene har fått lån fra staten for realisering av pilotprosjektet Helseplattformen.
Gevinsten er for langt flere enn kommunene og da er det urimelig at kommunene alene skal
betale for den nye framtidige EPJ-løsningen Helseplattformen. Interkommunalt politisk råd
Trøndelag sørvest (Skaun, Orkland, Heim, Rindal, Rennebu, Hitra og Frøya) og Oppdal
kommune støtter visjonen om «Én innbygger – én journal» og jobber aktivt for digitalisering
av helsetjenester. Alle kommunene i regionen har løst ut opsjon på å kjøpe ny EPJ-løsning
Helseplattformen.
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