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Én innbygger – én journal – videre arbeid Vi viser til Direktoratet for e-helses innstilling (januar 2016) om hvordan målet om «Én
innbygger – én journal» bør realiseres. Videre viser vi til Direktoratet for e-helses vurdering
av «Helseplattformen» i Midt-Norge som startpunkt i den nasjonale utviklingsretningen mot
realiseringen av målbildet i «Én innbygger – én journal» (juni 2016).
Departementet har vurdert utredningsarbeidet og mener arbeidet både er omfattende og
grundig. Ulike muligheter er vurdert, for eksempel separate regionale løsninger, felles løsning
for spesialisthelsetjenesten og felles kommunal løsning samt en felles nasjonal løsning. Det
anbefales en utviklingsretning mot en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon,
prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon. Realiseringen av «Én innbygger – en journal»
vil være omfattende og har et langt tidsperspektiv.
Regjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om en utviklingsretning fremfor et
konseptvalg i tradisjonell forstand. Helse- og omsorgssektoren vil de kommende årene
gjennomgå mange endringer innen helsefaglig utvikling, organisering og ikke minst
digitalisering. Derfor vil det være hensiktmessing at utviklingen skjer stegvis gjennom
selvstendige prosjekter som styres overordnet nasjonalt.
Direktoratet for e-helse skal starte planleggingen av en nasjonal løsning for kommunal helseog omsorgstjeneste. Arbeidet skal foregå i tett samarbeid med kommunesektoren,
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spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og brukerorganisasjoner.
Det skal etableres et samarbeid mellom «Helseplattformen» og det nasjonale planarbeidet om
tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen.
Regjeringen har besluttet at programmet «Helseplattformen» i Helse Midt-Norge RHF skal
gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én
innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal
helse- og omsorgstjeneste.
Programmet «Helseplattformen» i region Midt-Norge er et samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommuner i regionen. Her er det en felles ambisjon om innføring
av en helhetlig løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon, i tråd med det nasjonale
målbildet om «Én innbygger – én journal». «Helseplattformen» representerer en mulighet for
en begrenset geografisk utprøving av den nasjonale utviklingsretningen. Det innebærer en god
anledning til å teste ut samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, avtalespesialister og
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegene tidlig
Denne nasjonale rollen fordrer at «Helseplattformen» sikrer nasjonal representasjon i
styringen av programmet og nasjonal deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring
og i faglige vurderinger av tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen.
Vi understreker viktigheten av at de andre regionale helseforetakene bidrar til at
«Helseplattformen» kan lykkes med oppdraget innenfor de tidsrammer og den økonomi som
er satt i programmet. Programmet «Helseplattformen» bør finansieres, styres og gjennomføres
i henhold til avtaler og fullmakter inngått mellom selvstendige virksomheter i Midt-Norge.
«Helseplattformen» har bestemmende innflytelse i styringen og besluttende myndighet i
anskaffelsen.
Det nasjonale planarbeidet skal på selvstendig grunnlag vurdere behov og
realiseringsmuligheter av en eventuell felles nasjonal løsning for kommunal helse- og
omsorgstjeneste – i tråd med anbefalingene i utredning av «Én innbygger – én journal» og
basert på erfaringer fra arbeidet med «Helseplattformen». Planarbeidet krever aktiv deltakelse
fra spesialisthelsetjenesten. Både i utvikling av den nasjonale løsningen for kommunene og
for å sikre en best mulig samhandlingsløsning mellom den nasjonale løsningen for
kommunene og de regionale løsningene i spesialisthelsetjenesten.
Vi ber Direktoratet for e-helse om å:
 Etablere en samarbeidsmodell inklusive aktuell styringsrepresentasjon mellom det
nasjonale planarbeidet og «Helseplattformen».
 Bistå programmet «Helseplattformen» som et regionalt utprøvingsprogram for det
anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for
en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.
 Utarbeide et beslutningsunderlag for innføring av en nasjonal løsning for kommunal
helse- og omsorgstjeneste. Beslutningsunderlaget skal omfatte gjennomføringsstrategi
og fremdriftsplan, anbefalinger knyttet til styring roller og ansvar, kontrakts-
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/anskaffelsesstrategi, kostnadsoverslag og finansieringsplan, samt plan for
gevinstrealisering.
Utarbeide satsingforslag for 2018 innen utgangen av november 2016. Vi ber samtidig
om en delrapportering innen 1. oktober.
Sikre aktiv deltakelse fra nasjonale fagmyndigheter, kommuner,
spesialisthelsetjenesten og pasient-/brukerorganisasjoner i planarbeidet med en
nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Med vennlig hilsen

Bjørn Astad (e.f.)
ekspedisjonssjef
Joakim Lystad
spesialrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Deltakere i nasjonalt e-helsestyre
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