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Veien videre for Akson



Helse- og omsorgssektoren – nøkkeltall, nåsituasjon
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FASTLEGE

14 MILL
KONSULTASJONER HOS 

ALLMENLEGE

11 MILL
KONTAKTER PER

BREV OG TELEFON

600 000
ÅRLIGE BYTTER AV

FASTLEGE

SAMHANDLING

54 MILL
UTSKREVNE

RESEPTER

23 %
Andel av innleggelser hos 

spesialist som resulterer i 

hjemmetjeneste eller 

institusjonsplass

280 000
BRUKERE I PLEIE- OG 

OMSORGSTJENESTEN

4 MILL
SENDTE PLEIE- OG 

OMSORGSMELDINGER

KOMMUNE

1,4 MILL
NYHENVISTE TIL 

VENTELISTE

40 000
ANTALL PLASSER I 

INSTITUSJON 

Døgnopphold Poliklinikk

Sykehjem

Døgnopph.

Hjemme-

tjenester mv.Kontakter

FASTLEGE SPESIALISTHELSETJ. PLEIE OG OMSORG

70 % 33 %

Andel av 

befolkning i 

kontakt med

Andel av årsverk 

totalt i 

helsesektoren

Andel av

totale kostnader 

i helsesektoren

29 %

26% 15% 12%

2 % 4 %

2 %

6 %

10 %

11 %

NØKKELTALL

49 %

Kilde: SSB (2017), Helsedirektoratet (2018), Apotekforeningen (2016) og NHN (2018) 
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Jeg er 

IKKE i 

sentrum

Dagens situasjon

2. Jeg må stadig gjenta historien 

min

3. Jeg vil delta mer selv

Hvordan kan jeg finne ut 

hva som er riktig valg for 

meg?

Pasienten
1. Jeg har ikke oversikt

?
?

?
?

?

4. Jeg får ikke alltid riktig 

behandling

?
!
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Jeg ser 

IKKE hele 

pasienten

Dagens situasjon

2. Jeg bruker mye tid på lete etter 

og oppsummere informasjon

4. Jeg bruker mye tid på å 

samhandle med andre

Skole

Nav

Spesialist-

helsetjeneste

n

Innbygger 

/pårørend

e

PPT

3. Jeg mangler god støtte til å avgjøre 

videre forløp

Anbefalt undersøkelse:

Dette skjer videre

Helsepersonell
1. Jeg har ikke tilgang på 

nødvendig informasjon
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Dagens 
situasjon

Leder i 
kommunen

4. ...velge forebyggende tiltak i 

befolkningen

Hvor mange 

innbyggere 

er smittet 

av...?

2. ...styre ressurser på en god måte

Hvor stor 

belastning er 

det her?

Hvor mange 

biler trenger 

vi?

Jeg vet ikke om vi 
leverer tjenester med 

høy kvalitet.

Vi mangler verktøy og 
oversikt for å kunne...

3. ...planlegge opplæring og 

videreutdanning

Hva slags 

pasienter 

møter vi 

fremover?

Hva slags 

type 

kompetanse 

trenger vi da?

1. ... gjennomføre forbedringer og 

ivareta pasientsikkerhet 

Hvor 

mange 

hendelser? ?

? Hvordan er dette i 

forhold til 

landsgjennomsnit

t?

Følger vi 

beste praksis?



Nåsituasjon og sentrale utviklingstrekk skaper et presserende behov for IKT-
tiltak i helse- og omsorgssektoren
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Presset og utfordringene i helsesektoren øker som følge av aldrende befolking, komplekse sykdomsbilder og 

underdekning av helsepersonell. Det økonomiske handlingsrommet reduseres.

Helsepersonell i kommunene har et stort behov for bedre EPJ/PAS-løsninger og bedre samhandling med øvrige 

kommunale og statlige tjenesteområder. 

Innbyggerne forventer en koordinert, sammenhengende helsetjeneste og helhetlige offentlige tjenester.

Helsesektoren har svært fragmenterte IKT-løsninger, med varierende og mangelfull funksjonalitet som ikke tilrettelegger 

for informasjonsdeling og samhandling på tvers av virksomhetene. Dette utgjør en risiko for pasientsikkerhet og kvalitet.

Kommunenes behov forsterkes ved at flere helsetjenester skal leveres der folk bor.





|
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1 trillion $ = 8 500,000,000,000 NOK
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«En digital offentlig sektor» 2019



Målet er alle enige om, men hvordan skal vi komme dit?

11

«…prinsipper om økosystem, plattformtilnærming og samhandling, samt en 
stegvis gjennomføring, er omsatt til en planlagt, konkret og troverdig løsnings-
og gjennomføringsstrategi…»



1
2

3

4



Veien videre for Akson – i fire kapitler:

«Forberedelsen»
Samarbeidskonstellasjon mellom FK, KS og HOD
KS har vertskapsrollen og søker på samarbeidets 
vegne om tilskudd
Strekker seg til virksomheten er etablert

«Etablereren»
Administrasjon, organisasjonsnummer, vedtekter, 
aksjonærer, generalforsamling.
Mottaker av tilskuddsmidler og ansvar for fremdrift 
i programmet

«Anskafferen»
Mandat, gjennomføringsansvar, 
anskaffelseskompetanse, tjenesteintegrator.

«Tjenesteleverandøren»
Tjenestenivåavtaler, driftsavtaler/sky, 
prosessutvikling, nærhet til NHN og aktørene
FDVU



2020 2021

Når kommunene 

har overtatt 

ledelsen av SG 

og prosjektet og 

plan og mandat 

er godkjent av 

SG

Når virksomhet for 

etablering er 

dannet med formål 

å tilrettelegge  for 

endelig virksomhet

Forberede Løsnings- og 

gjennomføringsstrategi

Politisk 

orient

• I denne perioden gjelder tilskuddsregelverk 1 som regulerer 

KS sin(e) søknad(er) om midler fra tilskuddsforvalteren

(Direktoratet for e-helse)

OSD og kvalitetssikring

Støtte opp om etablering av 

interims-virksomheten

Tiltaket Akson: Kapittel 1 – «Forberedelsen»

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Hovedvekt på iterasjoner mellom interessentgruppene 

som DNLF, pasient- og pårørende, leverandører etc



• I denne perioden gjelder tilskuddsregelverk 2 som regulerer 

virksomhetens søknad(er) om midler fra tilskudds-forvalteren 

(Direktoratet for e-helse)

Når kommuner som 

representerer minst 

55% av innbyggere 

utenfor Midt-Norge har 

forpliktet seg

Når virksomhet for 

etablering er 

dannet med formål 

å tilrettelegge  for 

endelig virksomhet

Utrede egnet form på 

virksomheten som skal 

gjennomføre anskaffelsene  

OSD 

Politiske  

saker i alle 

kommuner

2021 2022

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Hovedvekt på iterasjoner mellom interessentgruppene som 

DNLF, pasient- og pårørende, leverandører etc

Tiltaket Akson: Kapittel 2 - «Etablereren»

Forberede og evt

etablere virksomheten 

«anskafferen»

Politiske  

saker i FK

QA 

Besl

grlag



• Den endelige virksomheten, som nå har tilslutning for eierskap 

og tjenester hos kommuner som representerer mer enn 55% av 

befolkningen, er rigget for anskaffer-rollen. 

• Prosjektorganisasjonen og styringsgruppen er fortsatt i funksjon. 

Aktiviteter i prosjektet blir fortsatt overført til linjen etter hvert som 

de blir klare til det.

• Hovedaktivitetene fram dit er:

– Utarbeide konkurransegrunnlag

– Planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosess

– Løpende gjennomføre aktiviteter for kommunikasjon og 

forankring

• I denne perioden gjelder fortsatt tilskuddsregelverk 2 som 

regulerer virksomhetens søknad(er) om midler fra 

tilskuddsforvalteren (Direktoratet for e-helse)

Ferdigstille 

konkurransegrunnlag og 

forberede anskaffelser

Anskaffelsesprosesser

Når anskaffelser 

med tilstrekkelig 

kjøpsforpliktelser er 

kunngjort

Når kommuner som 

representerer minst 

55% av innbyggere 

utenfor Midt-Norge har 

forpliktet seg

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Operasjonalisere virksomheten, mobilisere programmet, 

videreføre leverandørdialog, gjennomføre anskaffelser. 

Tiltaket Akson: Kapittel 3 - «Anskafferen»



• Virksomheten utvikler seg til å være en ansvarlig 

tjenesteleverandør av en felles kommunal journalløsning. Det 

handler om stegvis utvikling, etablering og innføring av 

løsning(er) og om at løsningen(ene) videreutvikles og forvaltes til 

å dekke kommunenes fremtidige behov. Rollen må ses i 

sammenheng med NHNs utvikling og oppgaver.

• Forberedelse til stegvis utrulling

• Forberedelse til mottaksapparat i deltakende kommuner 

(Erfaringsbasert fra HP)

• Løpende leverandørdialog

• Brukermøter

• Drifts/skyleverandører

Når ….Når anskaffelse ……

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Tiltaket Akson: Kapittel 4 - «Tjenesteleverandøren»
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KS er vertsorganisasjon for et samarbeidsprosjekt mellom 
kommunene, HOD og KS og som kommunesektoren leder.
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Oppdatert styringsdokument består av ulike fagområders vurderinger
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?
Spørsmål  blir besvart 

og beslutningsgrunnlag 

for politisk og 

administrativ 

beslutning om eierskap 

i virksomheten Akson 

journal blir beskrevet

Kommunikasjon- og 

forankringsprosesser

som sikrer at 

beslutningsgrunnlaget 

blir forstått 

!



Utdrag fra prop 1S (2020-2021)
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Felles kommunal journalløsning innebærer en stegvis utvikling av fremtidens journalplattform for helsepersonell i 
kommunal helse og omsorgstjeneste, der ulike løsninger spiller sammen, og der brukerflatene skal kunne tilpasses 
det enkelte helsepersonells ulike behov. 

I den eksterne kvalitetsikringsrapporten (KS2) vurderes det at de overordnende arkitekturprinsippene er 
tilfredsstillende beskrevet, og at det nå legges til rette for et økosystem hvor en journalplattform står sentralt. 

Et aspekt ved en økosystem-basert plattformtilnærming er plattformens nytteffekt: Ved å etablere plattformen og 
koble til noen aktører, oppstår insentiver for at også andre aktører knytter seg til. Løsningen skal være et samspill 
av IT-systemer som skal dekke et samlet behov. 

Fra 2021 skal det videre arbeidet med journal-løsningen ledes av foregangskommuner med bistand fra staten. 
Gruppen som forbereder etablering av et selskap med kommunalt majoritets-eierskap, og senere selskapet, skal 
ha ansvar for å oppdatere styringsdokumentet. I dette arbeidet skal prinsippene om plattformtilnærming, 
samhandling og stegvis gjennomføring operasjonaliseres i en gjennomføringsstrategi i tråd med K2-anbefalingen.

Det tas sikte på å etablere selskapet med kommunalt majoritetseierskap innen 1. juli 2021. Programeierskapet for 
felles kommunal journalløsning vil også ligge i selskapet. 

I arbeidet skal det legges til rette for markedsdialog som gir innspill til arbeidet, og de senere anskaffelsene vil også 
gjennomføres i nær dialog med markedet. Anskaffelsene kan leveres gjennom samarbeid mellom flere aktører og 
bestå av flere system. 

Gjennom åpne standarder og grensesnitt skal det være mulig å bygge løsninger over tid, og fremme innovasjon og 
næringsutvikling. F.eks. blir det enklere for leverandører å levere vellykkede innovative teknologiløsninger til flere 
kommuner uten å måtte investere i lokal skreddersøm, fordi grensesnittene er like.

Prop 1S Side 73
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Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Virksomheten

tt

Felles journal Ta ibruk Nasjonal e-

helse

Oppsummert: 

Akson – i fire kapitler – stegvis med tanke på helhet:

Våren 2021

Sommeren 2022



Takk for oppmerksomheten.


