
Snart kan du møte helsetjenestene du trenger via EN 
DØR. Fra 12. november finner du som innbygger føl-
gende innhold i den digitale portalen HelsaMi:

○  Direkte kommunikasjon med de fleste kommu-
nale helsetjenestene, samt St. Olavs hospital

○  Bestille og endre timer hos de fleste kommunale 
helsetjenestene, samt hos St. Olavs hospital

○  Se oversikt over noen legemidler du bruker
○  Se prøvesvar (i første omgang fra sykehus)
○  Se alle dine helseopplysninger på ett sted
○  Du kan gjennomføre konsultasjoner med helse-

tjenester via video

HelsaMi er per i dag tilgjengelig for innbyggerne i 
Indre Fosen, Ørland og Åfjord. Løsningen vil også tas 
i bruk i andre kommuner i Midt-Norge. Trondheim 
kommune har allerede tatt i bruk portalen. For å be-
nytte løsningen, må man være over 16 år.

NB: Løsningen for fastlegene kommer på plass på et 
senere tidspunkt.

HelsaMi er gratis å bruke. Du kan når som helst de-
aktivere kontoen din dersom du ønsker det, samt ak-
tivere den på nytt senere.

Inne i appen, på førstesida før du logger inn med 
ID-porten, finner du kontaktinfo for veiledning.  
Informasjon om brukerstøtte finner man også på 
helseplattformen.no/helsami/fa-hjelp-med-helsami. 
Hvis du ikke bruker Internett og digitale løsninger, 
eller ikke ønsker å benytte HelsaMi, vil du forholde 
deg til helsetjenestene på akkurat samme måte som 
før.

HelsaMi er en del av Helseplattformen, som er et nytt 
felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, 
fastleger og private spesialister og fysioterapauter i 
Midt-Norge.

På neste side kan du lese konkrete eksempler på hvor-
dan du bruker HelsaMi.

NÅ FÅR DU DIN EGEN PORTAL 
TIL HELSETJENESTENE!
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○  Du har fått innkalling til time hos f.eks. St. Olavs 
hospital, kommunal fysioterapi/ergoterapi eller 
på helsestasjonen (f.eks. til jordmor eller helse-
undersøkelse av barn). Tid og sted for timen ligger 
i HelsaMi, sammen med evt. dialog med helsetje-
nesten. Her kan du sende melding, hvis du har noen 
spørsmål om timen. Eller helsetjenesten kan kon-
takte deg, hvis de har noen spørsmål eller beskjed. 
Dette kan være noe helt konkret, eller for eksempel 
et spørreskjema. Etter hvert vil det samme gjelde 
for timer til legekontoret, som vil kobles på løsnin-
gen på en senere dato.

○  Du skal ut og reise, og ønsker å ta reisevaksine. Da 
kan du kontakte helsestasjonen via HelsaMi, med 
samme muligheter som nevnt ovenfor.

○  Du ønsker å se oversikt over helseinformasjonen 
til barnet ditt. Dette kan være informasjon etter 
kontroller og undersøkelser, vekstkurver og målin-
ger, vaksiner og annen oppfølging. Eller du vil ha 
enkel tilgang til helsekortet ditt som gravid.

○  Du ønsker informasjon om helsehistorikken din, 
enten fra et konkret møte, eller fra flere møter. 
Etter timene dine får du tilgang til besøkssammen-
drag og eventuelle notater fra timene. Disse ligger 
samlet i HelsaMi.

○  Du ønsker å bestille/endre/avbestille legetime el-
ler bestille resept, noe du kan gjøre når legekonto-
rene kobles på løsningen. Du kan også bestille på 
vegne av noen du er pårørende for (så fremt dette 
er praktisk avklart). 

○  Du har en forelder som i mindre grad klarer å hjel-
pe seg selv, og som du mener trenger mer helse-
hjelp. Du søker kommunen om dette via HelsaMi 
(så fremt du har fått tilgang til å søke på vegne av 
vedkommende). Her vil du også ha oversikt over 
fremtidig dialog med kommunen om dette, og ved-
tak som fattes.

○   Du har andre spørsmål om helsen til noen du er 
pårørende for. Dette kan du gjøre via HelsaMi (så 
fremt det er praktisk avklart at du har tilgang til 
dette).

○  Du bruker flere legemidler, og ønsker å se oversik-
ten over dem. I HelsaMi finner du legemidlene som 
behandlere som bruker HelsaMi har lagt inn.

○  Du har allergier, og skal ha besøk hos en behand-
ler. Via HelsaMi kan du rapportere allergi før det 
neste besøket. Eller du kan skrive personlige nota-
ter for deg selv, for å samle informasjon for din egen 
del. Du velger selv om du vil dele denne informasjo-
nen med andre.

 
Eksemplene ovenfor er et utvalg av bruksområdene for 
HelsaMi. Portalen er samtidig under utvikling, slik at fle-
re tjenester vil kobles på etter hvert. Det gjelder som sagt 
blant annet legekontorene.

Her er noen konkrete eksempler på 
hvordan du kan benytte HelsaMi:



HVOR FINNER JEG HELSAMI?
Portalen kan lastes ned som app til smarttelefon el-
ler nettbrett. Man kan også logge inn med PC eller 
Mac via nettsiden helsami.no. Du logger inn med 
ID-porten. Inne i HelsaMi finner du både informasjon 
og kommunikasjonsmuligheter med helsekontakter 
og andre ansatte i kommunen.

HVORDAN BRUKER JEG HELSAMI?
Det avhenger av behovet ditt. Noen har mer behov 
for kontakt med helsepersonell og kommunale om-
sorgstilbud enn andre. Andre vil bruke HelsaMi mer 
på vegne av barna sine, eller noen de er pårørende 
for. Har du behov for HelsaMi, kan du ha dialog med 
ansatte der det er tilrettelagt for det. Samt se din egen 
helseinformasjon, og få oversikt over timeavtaler som 
kommer og tidligere avtaler. HelsaMi er for øvrig lett 
å bruke.
Man kan enkelt gi andre personer tilgang til brukeren 
sin i HelsaMi, hvis man ønsker det. Dette kan f.eks. 
være pårørende til voksne med særskilte omsorgsbe-
hov, eller foresatte til barn.

HVA FINNER JEG I HELSAMI I STARTEN?
I starten er HelsaMi ganske tom for de fleste av oss. 
Men etter hvert som du har kontakt med helsetje-

nestene, kommer du til å se både 
notater, timeavtaler og informa-
sjon fra timer du har vært på. 
Likedan opphold på institusjon, 
og status på søknader om ulike 

tilbud. Det er derfor en fordel at du begynner å bruke 
løsningen fra starten.
Tips: Sjekk dine pårørende under «personlige innstil-
linger». Stemmer det, er det kjempefint. Mangler det 
noen, kan du selv legge dem inn. 

HAR JEG ANNEN NYTTE AV Å  
BRUKE HELSAMI?
Løsningen skal gjøre det enklere for både ansatte og 
pasienter. Du får for eksempel raskere tilgang til jour-
nalinformasjon og andre helseopplysninger enn hvis 
papirer må sendes i posten. HelsaMi skal ikke erstatte 
de mellommenneskelige møtene mellom pasienter og 
helsepersonell, men være et nyttig tillegg der det er 
gunstig. Enkel tilgang til videokonsultasjoner, time-
bestillinger og andre løsninger kommer til å spare tid 
både for helsevesenet og deg som pasient.

ER HELSAMI EN KONKURRENT TIL  
HELSENORGE-APPEN ELLER NETTSIDEN?
Nei. Det handler om å gjøre helse- og omsorgstje-
nesten lettere tilgjengelig for pasienten. HelsaMi blir 
et tillegg til Helsenorge her i Midt-Norge, med flere 
funksjoner for dialog og innsyn i egne helseopplys-
ninger. Til sammen utfyller de to tjeneste hverandre. 
I HelsaMi får du nye muligheter til dialog og kan se 
journalinformasjon. Du kan logge deg inn i HelsaMi 
via Helsenorge og omvendt når HelsaMi er lansert.
Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Den som ønsker 
det, kan bruke telefon og brev i posten som før. Du vil 
få like god helsehjelp som alle andre.



HELSAMI ER EN DEL AV  
HELSEPLATTFORMEN
Helseplattformen er en felles journalløsning for 
kommuner, sykehus, fastleger og private spesialis-
ter i Midt-Norge. Helseplattformen AS ble opprettet 
1. mars 2019. Selskapet eies av Helse Midt-Norge, 
Trondheim kommune og øvrige kommuner som tar 
i bruk løsningen.

SNART SLIPPER DU Å  
GJENTA SYKEHISTORIEN DIN
Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel 
er det slik at de ulike journalsystemene ikke «snak-
ker sammen». Det gjør at du må gjenta sykehistorien 
din mange ganger, alt etter hvem du forholder deg 
til. Dette er upraktisk for deg som pasient. Men også 
for ansatte i helsetjenestene, som bruker mye tid på 
å lete etter nødvendig og relevant informasjon, for å 
gi best mulig helsetjenester. 
Helseplattformen skal derfor gi økt kvalitet i pasi-
entbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, mer bru-
kervennlige systemer og mer effektive tjenester.
NB: Selv om vi nå samler alle helseopplysninger i ett 
og samme system, så betyr det ikke at alt helseperso-
nell vil ha tilgang til all informasjon. Bare den som 
har en tjenstlig grunn for det kan få tilgang til dine 
pasientopplysninger. Det betyr at de som behandler 
deg bare har tilgang på det de trenger og må, for å 
behandle deg.

HAR TRO PÅ HELSEPLATTFORMEN
Fosen-kommunene ser fram til å ta i bruk Helseplatt-
formen. Vi er likevel forberedt på at det blir enkelte 
utfordringer når løsningen innføres. Det er helt nor-
malt i så store IT-prosjekter, som krever svært mye av 
ansatte og organisasjonen vår. 
Vi ber derfor om litt ekstra tålmodighet i den nær-
meste tiden fremover, med tanke på tjenestenivåe-
ne våre innen helse. Vi vil fremdeles gi forsvarlige 
og gode helsetilbud. Men det kan skje at tjenesteni-
våene tidvis kan ha noen begrensninger, siden ansat-
te bruker mye ressurser på innføringen av Helseplatt-
formen. Vi håper derfor innbyggerne har litt ekstra 
tålmodighet, hvis tjenestene på noen områder ikke 
blir optimale og helt som forventet. 
Vi skal gjøre vårt ytterste til at innføringen går så bra 
som mulig!
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