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1 Styringsdokument for innføringsprosjekt Helseplattformen i Oppdal kommune (1)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommune har å løse ut opsjon for Helseplattformen den 24.06.2021. Oppdal kommune har
gjennom forberedelser fremmet forslag om å tilslutte oss Helseplattformen med oppstart 24.2 2024.
Det forutsettes at arbeidet med innføringen starter opp i god tid før oppstart. Prosjektgruppa har
utarbeidet et styringsdokument for dette forarbeidet.
Styringsdokumentet er utarbeidet av kommunens prosjektgruppe. Dokumentet tar blant annet for seg
mål for innføringen, organisering av prosjektet, kommunikasjon, risiko, tidsplan og økonomi.
Styringsdokumentet er utarbeidet på grunnlag av en mal for alle kommuner som skal innføre
Helseplattformen. Den er tilpasset lokale forhold i Oppdal.
Avropsavtale signeres før forprosjekt starter august 2022
Dersom kommunestyret ikke ønsker å tiltre Helseplattformen må dette meddeles senest 13 måneder
før hovedprosjektet starter som er i januar 2023. Dette for å gi kommunestyret tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for å kunne ta stilling til om Oppdal kommune skal tiltre Helseplattformen.
Folkehelsevurdering
Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensiale til å
realisere forventningene til det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal”. Det er forventet at
løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer koordinert tjenestetilbud, gi
helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell nødvendig prosess- og
beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling med pasienter og innbyggere.
Vurdering
I et så omfattende prosjekt som Helseplattformen, er det nødvendig å ha en plan for arbeidet.
Planen viser hvordan administrasjonen har tenkt å arbeide og hvordan rapportering til

Styringsgruppe og prosjekteier (Kommunestyret) skal gjennomføres.
Gjennom arbeidet så langt med Helseplattformen, får vi forsterket oppfatningen av at
Helseplattformen vil bidra til at vi i Oppdal kan gi bedre tjenester og effektivisere måten vi jobber
på. For innbyggerne vil Helseplattformen gi bedre oversikt over egen helse og forenkle dialogen
med helsevesenet.
Styringsdokumentet er et arbeidsverktøy som skal sikre tilstrekkelig involvering fra brukere og ansatte.
Styringsdokumentet skal sikre systematisk arbeid med Helseplattformen sine utarbeidede
arbeidspakker for innføring før produksjonssetting.
I løpet av august/september 2022 vil kommunestyret få framlagt en sak om Tjenesteavtale.
Kommunestyret må ta stilling til om kommunen skal signere Tjenesteavtale med Helseplattformen og
gå inn i hovedprosjektet. Det er først da kommunen forplikter seg økonomisk til å ta sin andel av
kostnader ved innføringsarbeid og kjøp av journalløsningen.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar styringsdokument for innføring av Helseplattformen i Oppdal kommune til
orientering.
Kommunedirektøren gis myndighet til å signere avropsavtale med Helseplattformen høsten 2022.
Kommunedirektøren vil legge frem sak for kommunestyret i desember 2022 med en ny oppdatering på
status i arbeidet i forprosjektet.

