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Jeg ser 

IKKE hele 

pasienten

Jeg er 

IKKE i 

sentrum

Jeg vet IKKE om vi 

leverer tjenester 

med høy kvalitet



Dagens fragmenterte situasjon er ikke bærekraftig

• 291 kommuner utenfor Midt-Norge

• Helseinformasjon deles ikke godt nok mellom 
ulike deler av helsetjenesten

• Ingen løsninger i markedet dekker samlet de 
ulike helsetjenestene i kommunal helse- og 
omsorg. 

• Hver kommune kan ha inntil 5-6 
journalsystemer.

• Samhandling med alle helseaktører må 
bedres



HVA ER AKSON?



Oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet

• Gjennomføre et forprosjekt 

for helhetlig samhandling og 

felles kommunal journal

• Sentralt styringsdokument 

skal leveres februar 2020

• Intensjonserklæringer med 

kommuner innen juni 2020



Sentrale føringer

• Stegvis gjennomføring

• Modeller for styring, organisering 

og ansvarsplassering

• Frivillighet i innledende faser

• Konkretisere kostnads- og 

gevinstfordeling

• Utrede standarder og tekniske krav 



Veikart «Én innbygger – én journal»

Spesialist-

helsetjenesten

Kommunale 

helse- og

omsorgstjenester

Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst

Løsninger for helhetlig samhandling

Felles journal
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Pleie- og omsorgstjenester Fastleger Legevakt

Helsestasjon og skolehelsetjeneste Habilitering og rehabilitering Offentlig tannhelsetjeneste

Felles kommunal pasientjournal omfatter alle kommunale 
helse- og omsorgstjenester og alle helsepersonellgrupper



Felles kommunal journal og helhetlig samhandling 

Journalløsning

Dokumentasjon av forløp og 
tilstand

Pasientrettet planlegging, 
saksbehandling og koordinering 

Organisering av helsepersonell, 
ressurser og oppgaver

Kunnskaps-, beslutnings- og 
fagfellesstøtte

Løsninger for samhandling med 
innbygger Løsninger for samhandling med 

kommunale og statlige tjenesteområder 
utenfor helse- og omsorgsektoren

PPT

NAV

Skole/
barnehage

Samhandling mellom helsepersonell 
i samme løsning

Barnevern

Andre

Løsninger for samhandling mellom 
aktørene i helsesektoren

Integrasjon med andre kommunale løsninger

Velferdsteknologi Flåtestyring

Administrasjon

Lønn
Personal



Felles kommunal pasientjournal



Utvalgte sentrale spørsmål som skal besvares i forprosjektet og 
dokumenteres i et sentral styringsdokument

• Styring, organisering og ansvar

• Finansiering

• Grensesnitt og avhengigheter

• Kontraktstrategi

• Gjennomføring, innføring og 
gevinstarbeid

• Løsningsomfang og arkitektur



Akson vil være frivillig for 
kommunene

Mål om signering av 
intensjonsavtaler med kommuner 
som representere over 
halvparten av Norges befolkning 
innen juni 2020



Tentativ tidslinje

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kunngjøring 

av anskaffelse

Forprosjekt og KS2 Anskaffelse Etablering og tilpasning

Signering av 

kontrakt

Overlevering til drift 

og forvaltning

Innføring, drift og forvaltning

Helseplattformen 

første innføring

Intensjons-

avtaler



Bred faglig forankring i sektoren er en forutsetning for at vi skal lykkes!

Side 14

Felles forståelse av løsningsomfanget for journalløsningen og samhandlingsløsningene
Innspill til vurderinger og foreløpige anbefalinger

Spesialist-
helsetjenesten

Faglig gruppe som kan gi 
innspill til løsning,   

KS Råd og utvalg, 
kjerneteam m.fl.

Sikre kommunesektorens 
behov og interesser. Bidrar 
i faglige vurderinger.

Referansekommuner

Referansekommunene 
samarbeidspartnere siden 
2016 

Videre forankring og 
eierskap i 
kommunesektoren

Profesjons- og pasientforeninger m.fl.

Fag- og profesjonsforeninger og andre som i 
ulik grad har deltatt i arbeidet, som er repr. i 
ulke arbeidsgrupper og i styringen av arbeidet

Ansvarlig for gjennomføring 
av forprosjektet med 
involvering fra sektoren

Direktoratet for 
e-helse



Lokal «organisering»

Kristiansand kommune/RKG

Koordinator

Direktoratet for e-helse
Prosjekteier

Agderkommunene

Arbeidsgruppe:
Ellen Torgersen

John Horve
Tore Sivertsen

Marianne Holmesland
Marit Tveide 



AKSON – Agders rolle

• Agder er referansekommunegruppe for direktoratet for e-helse

• Agder har bidratt med ressurser til blant annet:

– Innspill på bilag til Løsningsforslag

– Regionale arbeidsmøter

– Besøk hos tjenestene

– Arbeidsmøter i direktoratet

– Arbeid med to fokusområder

– Kartlegginger

– Intervjuer




