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• Bakgrunn for tiltaket

• Status i forprosjektet og 
veien videre
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Helseplatt-
formen i 

Midt-Norge
Akson

Spesialisthelse-
tjenesten 

(HN, HV, HSØ)

Én innbygger – en journal





Dagens fragmenterte situasjon er ikke bærekraftig

• 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

• 291 kommuner utenfor Midt-Norge



Viktige budskap i arbeidet fra kommunal sektor

• Løsningene

– Oppleve én løsning – men kan bestå av ett eller flere systemer

– Ulike arbeidsflater til ulike helsepersonell

– Rom for tilpasning til lokale kliniske behov

– Balansere behov for deling av strukturerte data og fritekst

• Styring og organisering

– Programorganisering og trinnvis realisering

– Tilrettelagt for fremtidig fleksibilitet, innovasjon 
og tjenesteutvikling

– Aktiv porteføljestyring der legemiddelområdet har 
aller høyest prioritet



Profesjons- og pasientforeninger m.fl.

Profesjons- og pasientforeninger og andre som 
i ulik grad har deltatt i arbeidet, som er repr. i 
ulike arbeidsgrupper og i styringen av arbeidet

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

Ansvarlig for gjennomføring 
av forprosjektet med 
involvering fra sektoren

Direktoratet for 
e-helse



Status i forprosjektet og veien videre



Jeg ser IKKE
hele 
pasienten

Helsepersonell

Jeg er 
IKKE i 

sentrum

Pasienten Leder i kommunen

Jeg vet ikke om vi leverer 
tjenester med høy kvalitet.

Vi mangler verktøy og 
oversikt for å kunne...

Jeg har ikke oversikt

Jeg må stadig 
gjenta historien 
min

Jeg får ikke alltid 
riktig behandling

Jeg bruker mye tid 
på lete etter og 
oppsummere 
informasjon

Jeg har ikke 
tilgang på 
nødvendig 
informasjon

Jeg bruker mye tid på 
å samhandle med 
andre

Styre ressurser på 
en god måte

Planlegge opplæring og 
videreutdanning

Gjennomføre 
forbedringer og 
ivareta 
pasientsikkerhet 



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



+ = Akson

Felles kommunal 
pasientjournal

Helhetlig 
samhandling



Veikart «Én innbygger – én journal»
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Spesialist-

helsetjenesten

Kommunale 

helse- og

omsorgstjenester

Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst

Løsninger for helhetlig samhandling

Felles journal
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Felles kommunal journal bør omfatte

• alle kommunale helse- og omsorgstjenester 

• alle personellgrupper som jobber i disse tjenestene

• i tillegg offentlig tannhelsetjeneste

Understøtte enkle og gode digitale tjenester for innbyggere, 
pasienter og pårørende
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Pleie- og omsorgstjenester Fastleger Legevakt

Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste

Habilitering og 
rehabilitering

Offentlig 
tannhelsetjeneste
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Store mål 
– men stegvis tilnærming



Helhetlig arkitektur

Det er viktig å sikre at felles kommunal journalløsning og samhandlings-
plattformen spiller godt sammen, og passer inn i et arkitekturlandskap for e-helse 
som er i kontinuerlig utvikling 

Basert på et økosystem hvor samhandling er 

navet som binder de ulike aktørene i 

helsesektoren sammen

Helhetlig samhandling stiller krav og legger 

føringer for journalløsningenes 

samhandlingsevne

Legge til grunn en plattformtilnærming for 

anskaffelse og utvikling av felles 

journalløsning og helhetlig samhandling



Felles journalløsning må sikre fleksibilitet og endringsevne gjennom en 
plattformtilnærming
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Forvalte helseopplysninger i felles journalløsning helhetlig 

og etablere et tydelig skille mellom data og funksjonalitet

Etabler tilgangsstyring i felles journalløsning i tråd med 

krav  til informasjonssikkerhet og innebygd personvern

Tilgjengeliggjør data fra kjerneløsningen gjennom APIer, 

for å understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og 

integrasjon med andre løsninger 

Gi tilgang til tredjepartsleverandører til å tilby 

tilleggsfunksjonalitet

Tilpass arbeidsflaten til den enkelte helsepersonellgruppe 

og tjeneste. 



18

Store mål 
– men stegvis tilnærming

Stor involvering av kommuner og helsepersonell

Sjekkpunkter underveis 

Flere anskaffelser

Stegvis etablering og innføring



Overordnet, tentativ tidslinje for felles journalløsning
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kunngjøring av 
anskaffelse

Forprosjekt og KS2 Mobilisering og anskaffelse
Etablering, tilpasning og 

utvikling

Signering av 
kontrakt

Innføring første 
kommuner

Innføring, drift og forvaltning

Intensjons-
avtaler



• Helseinformasjon på rett sted til rett tid

• Økt trygghet og pasientsikkerhet

• Involverte pasienter

• Møte morgendagens utfordringer



Mer informasjon?

Orientering rådmannsutvalg og andre sentrale arenaer

Nyhetsbrev

Informasjon på ks.no/akson og ehelse.no/akson

Månedlige informasjonsmøter på video – webinar

Ønske om kontaktpersoner

Regionale nettverk

Kommuner

akson@ks.no
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