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Orientering i fra administrasjonen – innføring av Helseplattformen 
 

 

Saksdokumenter: 

- ingen 

 

 

 

Om Helseplattformen (hentet fra kommunens hjemmeside): 

I april 2022 startet arbeidet med å innføre Helseplattformen i Røros kommune. 

Helseplattformen er et felles pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus 

og fastleger i Midt-Norge. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens 

nasjonale målsetning om «En innbygger – en journal». 

For kommunens innbygere betyr dette: 

Alle helseopplysninger fra møter med spesialisthelsetjenesten, fastlege og kommunal 

pleie- og omsorgstjeneste blir nå samlet i ett og samme journalsystem. Dette sikrer at 

helsepersonell kan få tilgang til riktig informasjon om pasienten til riktig tid. På denne 

måten slipper pasienten å gjenta historien hver gang de møter nytt helsepersonell. Selv 

om vi nå samler alle helseopplysninger i ett og samme system, så betyr det ikke at alt 

helsepersonell vil ha tilgang til alt. Bare den som har en tjenstlig grunn for det kan få 

tilgang til pasientopplysninger. 

 

I tillegg vil pasienten få tilgang til egne opplysninger gjennom en innbyggerportal som 

heter HelsaMi. Her kan man blant annet lese meldinger fra egen behandler, sende 

meldinger til behandler, se timeavtaler, legemidler, sende henvendelse om kommunale 

tjenester, se helseopplysninger, prøvesvar og mer. 

Ytterligere info kommunens innføring av Helseplattformen ligger her: 

https://roros.kommune.no/emne/helse-og-omsorg/helseplattformen/ 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det 

finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. KL § 23.2. Ved behov for ytterligere 

saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle kommunedirektøren i forbindelse 

med behandling av saker i møtene. 

 

Kontrollutvalget vedtok den 20.09.22 i sak 34/22 følgende: 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om innføring av helseplattformen: 

• Status 

• Beskrivelse av prosessen og produktet 

• Kortsiktige behov 

• Framdriftsplan og oppknytting til resten av landet 

• Kostnadsramme 

https://roros.kommune.no/emne/helse-og-omsorg/helseplattformen/
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Saken settes opp i neste møte, 22. november. 

 

Kommunedirektøren er invitert til møtet for å gi utvalget en orientering. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Administrasjonens redegjørelse om Røros kommunes innføring av Helseplattformen tas til 

orientering. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 

 

  

 

 

  


