
o Rediger denne teksten

Innføring av Helseplattformen i Trondheim kommune - snart 6 mnd etter

Innføring 

Arena Trøndelag 26.-27.10.2022



Vellykka oppstart 7.mai 

“Supert system som vi tenker kommer til å bli vanvittig bra. God stemning i hele helga. 
Ansatte er positive og stolte over å være en del av dette. Vi mener dette kommer til å bidra 
til økt pasientsikkerhet”.
- Leder for Havstein helse- og velferdssenter



Mediedekning den første uka 



o Ansatte innenfor helse- og velferd og deler av Barne- og familietjenesten 
har gått fra tre til ett system

o Ca 8700 unike brukere i midten av juni
o Ca 10 000 i midten av august (inkludert alle ferievikarer)

o Ved at vi er først ute blir vi utsatt for “barnesykdommene” 
o Uansett hvor mye vi tester på forhånd foreligger ikke “fasiten” før vi har 

gått på lufta 

Noen fakta: 



o Opplæring -mye som skal læres etter oppstart 
o Tilgangsstyring
o E-meldinger - bedre brukervennlighet -for lett å gjøre feil
o “Treghet” i den mobile applikasjonen Rover
o Fakturering

Ukentlige samarbeidsmøter mellom Helseplattformen AS, Epic og 
Trondheim kommune for å finne løsning.

Utfordringer 



o mangelfull opplæring
o manglende intern support
o fastlegene er på vakt bare ett par ganger

i mnd 
o Integrasjon med Transmed 8:

• tilpasninger fra begge leverandører
• nye interne rutiner for ansatte på legevakt

Løsningen oppfattes som tungvint. 
Flere tiltak er satt inn.  
601 av 646 feil er lukket.

En mer effektiv løsning er under

utvikling samtidig som nåværende løsning forbedres

Utfordringer ved legevakta 



Stort medietrykk de siste ukene 

Utfordringer ved Legevakta 
skaper bekymring hos ansatte 
ved STOH.

STOH tar i bruk en annen og 
mer velprøvd del av 
løsningen. 

Fakkeltog ved St.Olavs
Foto: Nea Radio v/ Odd 
Arne Halaas



Henvendelser til lokal support 

● Mellom 70-90 henvendelser per dag i det siste
● Problemstillinger rundt tilganger går igjen
● I tillegg også mye veiledning og opplæring 



o Tillitsvalgte holdes fortløpende orientert i faste kontaktmøter
o Formannskapet holdes også fortløpende orientert (seinest i 

formannskapsmøte 18.10)
o Dialog med alle enhetsledere følges opp gjennom nettverksmøter på hvert 

enkelt tjenesteområde - og alle ledere orienteres også i alle fellesmøter 
som gjennomføres.

Dialog hele veien



Vi bygger kompetanse hver dag!

o Tilbakemelding fra Psykisk helse og rus om at Helsa Mi har blitt en viktig 
del av tjenesten - pasienter booker timer selv

o Et system vi ser har mange muligheter som vi ikke har tatt i bruk ennå
o Strindheim hjemmetjeneste: 

• “Arbeidslisteverktøyet virket komplisert i starten -men nå synes vi dette gir oss god oversikt -
• viktig at en porsjonerer ut kompetanseheving kontinuerlig”. 
• “Det er også en klar forbedring at vi nå kan håndtere e-meldinger på håndholdt utstyr, og 

slipper å dra tilbake til enhet for å gjøre det. Dette var identifisert som en stor gevinst for oss 
før oppstart”.

Erfaringer etter snart 6 mnd



25 prosent av timebestillingene skjer via HelsaMi

Tilbakemeldinger fra ansatte:

“Mer fleksibelt når vi kan ta vurderingssamtaler. F.eks: Vi kan sette opp 

avtaler over flere dager når det passer vår arbeidskalender.

· Veldig bra funksjon at pasientene kan skrive kommentar på det de 

ønsker å snakke om i vurderingssamtalen. Dette gir oss et innblikk i hva 

pasienten ønsker hjelp med og hjelper oss med forberedelse til 

vurderingssamtalen.

· Befolkningen kan booke time når det passer best etter egen kalender. 

Tidligere brukte vi mye tid på å ringe, ikke få svar og finne ny dag for å 

kunne ringe tilbake. Dette bidrar til at vi treffer på et tidspunkt der de som 

ønsker en vurderingssamtale for vårt tilbud er forberedt og har satt av tid.

Bruker mindre tid på å dokumenterer personalia, da vi dokumenterer rett 

inn i pasientens journal.

Rask psykisk helsehjelp har god nytte av HelsaMi 



Økt andel timeavtaler planlagt av pasienter og reduksjon 
av andel ikke møtt

Positiv sammenheng mellom økning i andel 
timeavtaler planlagt av pasientene selv og 
total andel ikke møtt

Bedre oppmøte der innbyggere selv får 
muligheten til å bestille time

Andel timeavtaler planlagt av pasienter i HelsaMi

Andel ikke møtt

Andel ikke møtt der innbygger selv bestilte time



Ett felles journalsystem gir gevinster innenfor flere områder

HelsaMi skal gi pasienten 

lettere tilgang til egne 

helseopplysninger, økt mulighet 

til å registrere egne 

opplysninger og kommunisere 

med helsetjenestene

Innbyggerinvolvering

Medarbeidere i kommunal 

helsetjeneste skal oppleve 

bedre kvalitet, beslutningsstøtte 

og enklere tilgang til 

helseopplysninger

Brukervennlighet

Medarbeidere og pasienter skal 

oppleve økt pasientsikkerhet og 

bedre kvalitet på 

legemiddelhåndtering gjennom 

samstemt liste i sanntid og 

beslutningstøtte i forskrivning

Legemiddelhåndtering

Standardisering, 

informasjonsdeling og enklere 

tilgang til helseopplysninger 

skal gi medarbeidere i 

kommunehelsetjenesten mer tid 

til pasientbehandling

Logistikk

Bedre tilpasset 

styringsinformasjon til 

tjenesteutvikling og prioritering 

av ressurser

Styringsinformasjon

Flere pasienter skal gjennom 

innbyggerportalen få oppfølging 

hjemme gjennom økt bruk av 

videokonsultasjon, informasjon 

og distribuert opplæring, 

egenregistrering og 

fjernmonitorering

Digital 

hjemmeoppfølging

Økt kvalitet på samhandling i, 

og mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten

Samhandling

Økt forskningsaktivitet i 

primærhelsetjenesten og 

mulighet for sammenligning av 

data på tvers av kommuner til 

forskningsprosjekter

Forskning







Det er først når vi tar i bruk løsningen at vi kan si hva som fungerer!

Ingen testing før go-live kan erstatte pilotering i en reell hverdag.

Vi må bruke tid på å lære oss løsningen og bruke den riktig. 

Vi må bruke tid på å tilpasse løsningen.

Et standardisert journalsystem vil  innebære å legge inn mer presis i 
informasjon - det innebærer  flere klikk - ofte for å hjelpe neste ledd i 
behandlingskjeden! 

Vi må ikke glemme hvorfor vi gjør dette - økt kvalitet i tjenestene  

Vi må ha langlysene på!



Innbyggerne fortjener en mer sammenhengende helsetjeneste




