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Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør Christer
Mjåset i Helseplattformen.
For at vi i det hele tatt skal vurdere å gå inn i Helseplattformen, må vi få en garanti for at
pasientjournalen er bedre enn den vi har i dag, sier daglig leder Jan Laugen ved Robrygga
legekontor i Namsos til Kommunal Rapport.
• Helseplattformen (HP) er den første anskaffelsen i Norge som skal gi helsepersonell
en felles elektronisk pasientjournal og mulighet for digital kommunikasjon.
• Plattformen omfatter Helse-Midt Norge og alle de 65 kommunene i Trøndelag, Møre
og Romsdal, i tillegg til Bindal i Nordland og Os i Innlandet.
• Den omfatter omtrent 40.000 helsearbeidere.
• Kostnadsrammen er så langt på 3,7 milliarder kroner.
• Kommunestyrer i 38 kommuner har hittil sagt ja til å betale seg inn i plattformen.
Robrygga legekontor er ett av tre fastlegekontor i Namsos som driver som private
næringsdrivende. De må betale alle utgiftene forbundet med å slutte seg til Helseplattformen
selv.
Laugen sier at han ikke har fått noen informasjon om hva plattformen vil koste legekontoret.
Han trenger en garanti for at Helseplattformen vil fungere like godt som pasientjournalsystemet som de har i dag. Det har han ikke fått ennå.
Jeg tviler på at vi får en slik garanti. Jeg frykter at Helseplattformen blir et arbeidsverktøy
som er tilpasset sykehusene. Den vil gi en dårligere funksjonalitet for oss allmennpraktikere,
sier Laugen.
Lederen for legekontoret er spesielt bekymret for konsekvenser hvis det nye datasystemet
går i stå.
Vi er spesielt sårbare for nedetid, da stopper alt opp. Hvem får da support, blir det vi eller
sykehusene, spør han.
Fornøyd med dagens pasientjournal
Det finnes flere rapporter om at dagens pasientjournal-systemer rammer pasienter, men
Laugen er fornøyd med legekontorets pasientjournal som leveres av CGM.
Journalsystemet er spesialdesignet for allmennpraksis. Det blir hele tiden oppdatert etter
våre ønsker som fastleger, sier han.
Hvordan kommuniserer dere med blant annet sykehjem og sykehus?
Vi har kanaler til kommunehelsetjenesten, sykehjem og hjemmetjeneste. Vi sender PLOmeldinger (pleie- og omsorgsmeldinger, red.anm.) til både sykehusleger og avdelinger på
sykehjem og i hjemmetjenesten. Vi er veldig fornøyd med funksjonaliteten.
Kan det bli for mange kanaler å holde styr på, Helseplattformen tilbyr én kanal?
Det er eventuelt vårt problem at det er mange kanaler, men vi forsøker å kanalisere mest
mulig gjennom helsenorge.no. Vi kommer rett inn i journalløsninger, og kan skrive meldinger
der. Det fungerer helt utmerket.

Utfordringer med dagens journalsystemer
• En undersøkelse blant 7.000 ansatte og ledere i Trondheim svarer 3.000 følgende:
•
65 prosent er utrygge på om journalen er riktig og oppdatert fra fastlege, sykehus,
kommunale tjenester og andre.
• I snitt opplever 35 prosent å bruke mye tid på å etterspørre informasjon fra disse
samhandlingsaktørene. Dobbeltarbeid er svært vanlig.
• 60 prosent svarer at de gjør dobbeltarbeid i løpet av en arbeidsdag.
Kilde: Helseplattformen
Frykter økte utgifter
Laugen vil også ha en garanti for at Helseplattformen ikke blir dyrere enn pasientjournalen
som legekontoret har i dag.
Det allerede er brukt svimlende summer til utvikling av Helseplattformen og at utgiftene til
drift er høyst uoversiktlige. De vil sannsynligvis bli formidable, sier han og legger til:
Vårt kontor tåler ikke høyere driftskostnader enn de vi har i dag. Fastleger er allerede presset
økonomisk fordi politikerne har ignorert fastlegeordningen. Vi driver et aksjeselskap. Vi vil
aldri gå inn i en økonomisk usikkerhet som Helseplattformen innebærer, sier han.
Helseplattformen er avhengig av fastleger for å bli vellykket. Hvordan ser du på det?
Jeg ser at for at Helseplattformen skal kunne fungere, må de fleste fastlegekontorene være
koblet på. Men vi er veldig skeptiske til usikkerhetsmomentene som eksisterer i dag, og jeg
tviler på at fastlegene vil stille opp, sier Laugen.
Fastleger har vært med å utvikle Helseplattformen. Er ikke det betryggende?
Jeg er fullt klar over at fastleger har bidratt, men vi har ikke fått noen informasjon verken om
tekniske løsninger eller økonomiske kalkyler.
Fastleger vil se gevinster
Administrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen sier at plattformen er avhengig
av fastlegene.
Vi skal kunne tilby fastlegene konkurransedyktige priser og at løsningene skal matche
eksisterende løsninger, sier administrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen.
Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene. Det har med det faglige å gjøre. Vi ønsker
å skape en helsetjeneste til det beste for pasientene ved å tilby en felles journal på alle
nivåer, og da er fastlegene helt avgjørende. Kostnadsmessig er fastlegene små aktører, så
det er ikke økonomisk avgjørende at de kommer på. Dette handler om mer enn økonomi,
nemlig oppfyllelsen av visjonen om at informasjon skal følge pasienten mellom alle nivåene i
helsetjenesten, sier Mjåset.
De ansatte ved Robrygga legekontor savner informasjon om hvor mye Helseplattformen vil
koste og fungere. Hvorfor har de ikke fått informasjon?
Vårt styre har vedtatt at vi skal kunne tilby fastlegene konkurransedyktige priser og at
løsningene skal matche eksisterende løsninger som finnes i dag. Vi er et AS, vi er styrt av
vårt styre og våre eiere og venter på avklaringer for å kunne være mer spesifikke. Når det
gjelder informasjon, har vi et eget team som følger opp fastlegene og de over 170 kontorene
i regionen. Den delen av Trøndelag som Robrygga legekontor hører til, står for tur neste
måned.

Kan Helseplattformen konkurrere på pris og funksjonalitet?
Private fastleger skal velge om de vil bruke Helseplattformen. Da må vi være
konkurransedyktige på både pris og funksjonalitet. Det er helt klart. Jeg håper fastlegene vil
se gevinstene for egen del og for pasientene ved at alle helseansatte er på én plattform i én
felles pasientjournal.
Fastleger er også bekymret for at de som et lite legekontor ikke vil få nødvendig datahjelp i
Helseplattformen. Er det en berettiget bekymring?
Vi mener at brukerstøtten skal kunne bli veldig bra for fastlegene. Det er helt avgjørende for
oss at kundene blir fornøyde.
• Noen fastleger har fastlønn fra kommunen de er ansatt i.
• Andre har avtaler med kommunen som inkluderer kjøp og drift av alt IKT-utstyr.
• Halvparten av legene i Midt-Norge er derimot selvstendig næringsdrivende og vil bruke
egne midler til å investere i journalløsningen.
• Helseplattformens fremtidige kunder er derfor både kommuner og fastleger.

