
Møte Fagråd for pasientsamarbeid i nordre Trøndelag, 30.11.2022 



• Innbyggerportalen til Helseplattformen

• Egen mobil-app og for nettleser

• På norsk og engelsk

• Sikker innlogging med ID-porten 

• Også på vegne av barn og som pårørende

• Informasjon i HelsaMi er alltid oppdatert, fordi 
den hentes fra samme database som all annen 
informasjon  i Helseplattformen

Hva er HelsaMi?



Starten på en ny digital dialog

Timeavtaler 
• Kommende timeavtaler
• Tidligere timeavtaler (fra dagen 

Helseplattformen tas i bruk)
• Dokumentasjon fra timeavtalen; 

besøkssammendrag og evt. notat hvis det 
er delt

Helseopplysninger 
• Prøvesvar (ikke sykehus )
• Diagnoser på problemlista
• Allergier, vaksiner og forebyggende 

behandling

Pårørende og helsekontakter

Dialog 
• Brev: Pasientbrev, ny time, innkalling til time, 

vedtaksbrev
• Opplæringsmateriell pasienten har fått
• Oppgaver pasienten har fått
• Spørreskjema pasienten skal fylle ut
• Meldinger som er sendt til pasienten
• Pasientrapporterte målinger behandler har 

forordnet



Brev i Helseplattformen finner innbygger i HelsaMi og 
Helsenorge.no
- brev videresendes også i papirversjon hvis det ikke åpnes digitalt



Prinsipper for beslutninger av funksjonalitet i HelsaMi

1. Innbyggerportalen er en integrert del 
av en helhetlig helsetjeneste

2. Tjenestene i portalen skal være i 
kontinuerlig utvikling i tett dialog med 
innbyggerne i Midt-Norge

3. Innbyggerportalen skal bidra til bedre 
digital samhandling som oppleves lik i 
hele regionen

4. Innbyggerportalen skal være trygg, 
nyttig og enkel å få tilgang til og bruke

Prinsippene er vedtatt i Excecutive steering committee 26.03.2020



Bruker-
eksperter

Helseplattformens 
Brukerpanel 

Brukerutvalg og 
organisasjoner

Innbygger-

dialog

Pasient og innbygger i Helseplattformen



Helseplattformens brukerpanel mars 2022





o Login informasjon:
• 54 273 innbyggere har logget inn  (36 712, 9.november)

• 65% bruker mobilappen

• 6 613 har fått tilgang andres HelsaMi (5 306, 9.november)  

o Timeavtaler og helseopplysninger:
• 1 070 antall avtaler planlagt i HelsaMi (905, 9.november)

• 4 419 antall besvarte spørreskjema  (1 819, 9. november)

• 8 dager i gj.snittlig før prøvesvar er delt med pasienten 

• 825 meldinger fra HelsaMi-brukere 

Tall per. 29. november 







Ett felles journalsystem gir gevinster innenfor flere områder

HelsaMi skal gi pasienten lettere 
tilgang til egne helseopplysninger, 
økt mulighet til å registrere egne 

opplysninger og kommunisere 
med helsetjenestene

Innbyggerinvolvering

Medarbeidere i kommunal 
helsetjeneste skal oppleve bedre 

kvalitet, beslutningsstøtte og 
enklere tilgang til 
helseopplysninger

Brukervennlighet

Medarbeidere og pasienter skal 
oppleve økt pasientsikkerhet og 

bedre kvalitet på 
legemiddelhåndtering gjennom 

samstemt liste i sanntid og 
beslutningstøtte i forskrivning

Legemiddelhåndtering

Standardisering, 
informasjonsdeling og enklere 

tilgang til helseopplysninger skal gi 
medarbeidere i 

kommunehelsetjenesten mer tid 
til pasientbehandling

Logistikk

Bedre tilpasset 
styringsinformasjon til 

tjenesteutvikling og prioritering av 
ressurser

Styringsinformasjon

Flere pasienter skal gjennom 
HelsaMi få oppfølging hjemme 

gjennom økt bruk av 
videokonsultasjon, informasjon og 

distribuert opplæring, 
egenregistrering og 
fjernmonitorering

Digital hjemmeoppfølging

Økt kvalitet på samhandling i, og 
mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten

Samhandling

Økt forskningsaktivitet i 
primærhelsetjenesten og mulighet 
for sammenligning av data på tvers 

av kommuner til 
forskningsprosjekter

Forskning



Positive erfaringer Rask psykisk helsehjelp i Trondheim

Større grad av effektivitet opp mot 
vurderingssamtaler.

Folk er mer forbered når de har satt 
av tid selv.

Glemmer i mindre grad avtaler når 
det sendes ut en påminnelse om 
timen i forkant.



Brukerhistorier fra Brukerstøtte for HelsaMi

Jeg har fått kreft, og 
synes det er 
vanskelig å få med 
meg alt legen sier. 

Jeg ønsker tilgang til 
HelsaMi slik at jeg 
kan lese det legen sa 
når jeg kommer 
hjem. Det vil gjøre 
det enklere å forstå 
mer av sykdommen 
min og behandlingen 
jeg får.

Er det mulig å kjøpe 
billett om bord på 
toget til Levanger? 

Jeg vet at det ikke 
er ditt ansvar, men 
dette var det 
eneste 
telefonnummeret 
jeg fant der jeg fikk 
snakke med et 
menneske.

Jeg vil ha tilgang til 
mannen min sin 
HelsaMi. 

Han er dement og 
HelsaMi vil gjøre det 
enklere for meg å 
følge opp slik at han 
ikke går glipp av 
avtaler og 
aktiviteter.

Sønnen min har et 
botilbud fra BOA. 

Jeg ønsker de 
daglige rapportene 
i HelsaMi slik at jeg 
kan følge med 
hvordan han har 
det og føle meg 
trygg på at han har 
det bra.

Jeg er 
helsesykepleier, og er 
i ferd med å 
planlegge høstens 
vaksinasjoner. 

Å kunne sende 
samtykkeskjema til 
foreldrene i HelsaMi 
vil gjøre arbeidet 
mye mer effektivt.



o Overordnet inntrykk er: 
• Overrasket over hvor lite som finnes i HelsaMi

• Savner og forventer alt av legenotater og epikriser er synlig

• Manglende innhold, både prøvesvar, vaksiner, timer hos vaksinasjonskontor, feil adresse, feil 
pårørende.

o Telefoner: 10 – 15 per dag 

Brukerstøtte HelsaMi





Stor oppmerksomhet

In Norway, seniors – or «super seniors» as 
they´re now affectionately called – are
volunteering to learn MyChart, become
super users, and help other seniors learn it 
too. 

Flere artikler er ønsket Share & Learn

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epicshare.org%2Fshare-and-learn%2Fspectrum-tumor-boards&data=05%7C01%7Cjulia.nemeth%40helseplattformen.no%7C4e02ffebb2744579390308da8c24e7de%7Caa214f588d224bc98590dfbd304815ca%7C0%7C0%7C637976387409457909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v%2FCEMixp%2BMSrYi4LpBpxUC%2BLcGz%2B2Vi5zmvJEOmSE2g%3D&reserved=0




Helsekort for gravide (fra test til prod)



Tilgang for foreldre og pårørende



Foreldre kan be om tilgang til HelsaMi 
på vegne av barna sine



Foreldre får fullmaktstilgang på vegne av egne barn

 Se personlige opplysninger, navn adresse pårørende
 Se helseopplysninger som deles på HelsaMi
 Se oversikt over timer og bestille timer
 Se brev
 Se besøkssammendrag, notater og opplæringsmateriell 

som er delt av behandler
 Sende meldinger
 Svare på spørreskjema
 Legge inn egne notater
 Søke om kommunale helse og omsorgstjenester

Foreldre mister automatisk tilgang til 
barnas HelsaMi-konto

 Ungdom fra fylte 16 år logger inn i HelsaMi selv.
 Ungdom kan gi tilgang selv gjennom HelsaMi til 

foreldre/foresatte eller andre etter eget ønske.

 Behandler kan holde opplysninger tilbake
 Barn kan be helsepersonell om å holde 

opplysninger tilbake



Voksne gir tilgang til pårørende selv

Standardtilgang Lesetilgang Bare kommunikasjon Full tilgang

 Se journal 
 Se historikk
 Se medikamenter
 Se allergier
 Se vaksiner
 Se diagnoser
 Sende meldinger
 Timebestilling

 Se journal 
 Se historikk
 Se medikamenter
 Se allergier
 Se vaksiner
 Se diagnoser
÷ Sende meldinger
÷ Timebestilling

÷ Se journal 
÷ Se historikk
÷ Se medikamenter
÷ Se allergier
÷ Se vaksiner
÷ Se diagnoser
 Sende meldinger
 Timebestilling

÷ Se journal 
÷ Se historikk
 Se medikamenter
 Se allergier
 Se vaksiner
 Se diagnoser
 Sende meldinger
 Timebestilling



o HelsaMi – Helseplattformen. 

Her finner du blant annet: 
• Ofte stilte spørsmål

• Kontakt og brukerstøtte – Helseplattformen

• Informasjonsmateriell HelsaMi – Helseplattformen

• Skjema – Helseplattformen

• Få hjelp med HelsaMi – Helseplattformen

• Videokonsultasjoner – Helseplattformen

o Telefon HelsaMi brukerstøtte: 72 88 37 97

Hvor finner jeg mer info?

https://helseplattformen.no/helsami/
https://helseplattformen.no/om-oss/innbygger-og-helsami-sporsmal-og-svar
https://helseplattformen.no/helsami/kontakt-og-brukerstotte
https://helseplattformen.no/helsami/informasjonsmateriell-helsami
https://helseplattformen.no/helsami/skjema
https://helseplattformen.no/helsami/fa-hjelp-med-helsami
https://helseplattformen.no/helsami/video



