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Høring - Regional utviklingsplan 2023-2026 
Om høringsinstansen: 
 
Helseplattformen AS er ansvarlig for innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus 
og kommuner. Helseplattformen er utpekt som regional utprøvingsarena for målbildet «Én 
innbygger én journal». 
 
Helseplattformen AS er inne i en periode med tette idriftsettinger av løsningen for foretakene i 
foretaksgruppen og flere midt-norske kommuner. Vi ber om forståelse for at vi ikke har hatt 
kapasitet til å gi et detaljert høringssvar og har valgt å gi en overordnet tilbakemelding.  
 
Vi takker for muligheten til å gi høringssvar. Vi ser fram til å kunne bidra mer i dette arbeidet 
fremover etter hvert som vi får økt kunnskap om og innsikt i den samlede helsetjenesten i Midt-
Norge. 
 
Tilbakemelding: 
 
Utviklingsplanen fremstår som et omfattende og grundig arbeid. De fem hovedsatsingene i 
kapittel 5 er viktige og gode grep. Helseplattformen-løsningen vil kunne spille en sentral rolle 
som muliggjører i alle fem hovedsatsingene, ikke bare for spesialisthelsetjenesten, men for den 
samlede helsetjenesten i Midt-Norge. 
 
Utviklingsplanen peker på at mulighetene i Helseplattformen skal utnyttes på mange områder. 
Vi ser imidlertid at løsningen vil kunne understøtte flere områder ut over de som nevnes, 
spesielt sett i et 15 års perspektiv. Eksempler på dette er innovasjon, maskinlæring og kunstig 
intelligens.  
 
Vi oppfatter et kunstig skille mellom gevinstmål for Helseplattformen og de øvrige målene i 
kapittelet om «Teknologi og digitalisering i pasientens helsetjeneste». Helseplattformen vil i stor 
grad bidra til å oppnå alle målene, og de to delene i kapittelet kan med fordel samordnes. 
 
Epic-løsningen videreutvikles kontinuerlig i tråd med behov og utvikling i helsesystemer verden 
rundt. Dette bør reflekteres i utviklingsplanen. 

 



Helseplattformen AS - Side 2 

Med vennlig hilsen 
 
 
Torill Kristiansen 
Seksjonsleder 
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