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Om Helseplattformen



Hva er Helseplattformen?

Norsk helsetjenestes største 
endringsprosjekt

En felles løsning for 
elektronisk pasientjournal

Et offentlig eid selskap 
med 240 arbeidsplasser



Én journal – én plattform i Midt-Norge
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Ulike løsninger internt i kommunen



I dag dokumenteres mye i fritekst
• Ikke søkbart

• Begrenset gjenbruk

• Begrenset dataflyt

Strukturerte data 
• Automatisert dataflyt

• Beslutningsstøtte

• Styringsdata for organisasjonen

• Forskning og utvikling

• Virksomhetsstyring

Strukturert journal



Portal for innbyggere



Tilgjengelig på mobil eller PC

Last ned fra Appstore
eller Google Play

www.helsami.no





Innføringsløp



Pasientjournaladministrasjon og -arkiv



o Brukerstøtte og tilgangsstyring HelsaMi

o Forespørsel om innsyn fra 
pasient/pårørende

o Overføring av journal til samarbeidende 
helsepersonell 

o Bistå med å hente ut informasjon fra 
pasientjournal

o Retting og sletting 

o Behandle duplikater

o Arkiv

Pasientjournaladministrasjon og -arkiv



Begjæring om innsyn fra pasient eller pårørende





Retting og sletting i pasientjournal



Avlevering 



Avlevering fra Helseplattformen



I henhold til arkivfaglige prinsipper 
om proveniens, bør ikke disse 
journalene splittes opp for 
arkivering i den enkelte 
virksomhet, men bevares samlet, 
slik de er skapt

Felles journal



o Det er mulig å gjennomføre avleveringer til 
Norsk helsearkiv

o Frem til avlevering ligger det overordnede 
arkivansvaret hos den enkelte arkivskaper

o Felles avleveringer kan i prinsippet 
gjennomføres uten forskriftsendringer, men mye 
taler for at forskriftsendring må på plass

o Kravene i Norsk arkivstandard (Noark) står ikke 
til hinder for felles avlevering 

o Det bør gjennomføres en kartlegging av det nye 
journalsystemet, basert på formål med systemet 
og dokumentasjonen som skapes i det. 
Kartleggingen vil danne godt utgangspunkt for 
nye bevaringsbestemmelser. 

Konklusjoner 



Helseplattformen som arkiv



o Forutsetter felles avlevering 
til Norsk Helsearkiv

o Løsningen skal ivareta 
Kundens 
journalføringsplikter for 
pasientjournal og sakarkiv

o Postjournal kan genereres i 
løsningen

Helseplattformen som arkiv



o Arkivansvar for den arkivpliktige dokumentasjonen i Løsningen, ligger hos 
den enkelte arkivskaper frem til avlevering til Norsk Helsearkiv

o Helseplattformen skal påse at Løsningen, frem til overlevering til Norsk 
Helsearkiv, er i samsvar med de plikter som følger av arkivloven og 
arkivforskriften og slik at den arkivansvarlige kan oppfylle sine plikter etter 
lov og forskrift

o Etter avlevering til Norsk Helsearkiv vil arkivansvar ligge hos Norsk 
Helsearkiv

Ansvarsforhold
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Veien videre

o Godkjenning av Arkivverket

o Utarbeide rutinebeskrivelse etter 
modell av kravene til arkivplan i 
samarbeid med kundene 

o etablere en felles 
bevaringsstrategi og bevarings- og 
kassasjonsplan

o Inngå avtale med Norsk Helsearkiv

o Dialog om eventuelle 
forskriftendringer



Case



Pårørende begjærer innsyn i mors 
journal og vil klage på at mor ikke fikk 
vedtak om langtidsopphold på 
institusjon. 

Sakarkiv/postjournal dokumenterer 
saksbehandling, men vurderinger 
som gjør at kommunen avslår søknad 
ligger i pasientjournal. 

Vedtak er fattet i Helseplattformen, 
men vurdering ble foretatt i 
kildesystem Gerica/Profil.

Begrunnelse for manglende vedtak



Ung voksen (26) saksøker 
oppvekstkommune med krav om 
erstatning. 

Hevder at kommunen ikke har ytt 
forsvarlig helsehjelp og ikke handlet 
på tross av kunnskap om utbredt 
mobbing. 

Mobbing skjedde i ungdomsskolen 
(13- 15 år). Kommunen har behov for 
å dokumentere all helsehjelp gitt i 
perioden.

.

Mobbesak tilbake i tid



Kommunen mottar innsynsbegjæring og blir bedt om 
å dokumentere utøvelsen av tvangsvedtak over 
lengre tid. Bruker har kognitivt nedsatt 
funksjonsevne og kommunen har hatt adgang til bruk 
av tvang over 10 – 15 år. 

Bruker har mottatt helsehjelp fra kommunen hele sitt 
voksne liv og er nå 45 år. Selve tvangsvedtakene er 
ubestridt, men det er utøvelsen som ønskes 
dokumentert. Hvem har gjennomført tvang, med 
hvilke midler, over hvor lang tid for hvert tiltak m.m. 
Det er også viktig å dokumentere at kommunen 
utøvelse av tvang har vært relatert til det enhver tid 
gyldige vedtak. 

Vedtak er etablert i kildesystem og migrert over i 
Helseplattformen.

Utøvelse av tvangsvedtak før og etter innføring av HP



Følg med på nettside og nyhetsbrev

www.helseplattformen.no


