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Regjeringen har en visjon om «én 
innbygger – én journal».



2005-2011

2012-2013

Stortingsmelding 
Én innbygger –

én journal

• Helsepersonell skal ha enkel og 
sikker tilgang til 
pasientopplysninger

• Innbyggere skal ha tilgang på 
enkle og sikre digitale tjenester

• Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring og 
forskning

Utredning 
Én innbygger – én journal

2015

• Målbilde og utviklingsretning: en 
felles nasjonal løsning for helse-
og omsorgstjenesten

• Startpunkt: en felles, nasjonal 
løsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester

• Nasjonal styring

2016

Vurdering av 
Helseplattformen

Helseplattformen bør få i oppdrag å 
være et regionalt utprøvingsprogram for 
det anbefalte nasjonale målbilde i 
utredning av én innbygger – én journal 
og et mulig startpunkt for en felles 
nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste 

2017

Veikart for realisering av Én 
innbygger – én journal

Målet om én innbygger – én 
journal bør realiseres gjennom tre 
strategiske og parallelle tiltak:
• Etablere Helseplattformen i 

Midt-Norge
• Etablere nasjonal løsning for 

kommunal helse- og 
omsorgstjeneste

• Videreutvikle eksisterende 
løsninger i spesialist-
helsetjenesten i Nord, Vest og 
Sør-Øst

2018

KVU og KS1
Nasjonal kommunal løsning

2019-2020
Sentralt 

styringsdokument 
og KS2

Akson – Helhetlig 
samhandling og 
felles kommunal 
journalløsning 

..og Agder har vært med hele veien… 



Gjennomføringsløp

Forprosjektrapport 
levert (SSD) 
29. februar

2020 2021

Selskapet Akson journal 
planlagt etablert

Intensjonserklæringer 
fra kommuner innen 
1. juli 2020

2019

Stortingsbehandling 
i desember

KS2 Ekstern kvalitetssikring 
støttet videre arbeid

Regjerings-
behandling i august

Forprosjekt 

Akson 

etablert våren

KS1 Ekstern kvalitetssikring -

Støttet valg av journalkonsept

August -19:

Valg av journalkonsept



Omfang av tiltaket

Akson som nasjonale løsning omfatter:

 Løsninger for pasientjournal

Parallelt arbeid med nasjonale 
felleskomponenter:

 Løsninger for samhandling
 mellom aktører i helse- og omsorgssektoren 

 med innbygger 

 med andre kommunale og statlige 
tjenesteområder

Side 5



En nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling

Side 6

K7

Det etableres en nasjonal løsning for pasientjournal og helhetlig 
samhandling. Løsningen skal dekke alle tjenesteområder i kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. Målet er at alle kommuner, fastleger og andre 
private avtaleparter skal bruke den nye løsningen.

Konseptet har høyt ambisjonsnivå for samhandling med 
spesialisthelsetjenesten, og det legges til rette for økt digital 
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester.



Samhandling med andre kommunale tjenester i konsept 7

Side 7



Innbyggerne mangler oversikt 

over egne helseopplysninger

Helsepersonell mangler oversikt

over nødvendige opplysninger til de 

pasientene som mottar helsehjelp

Mange systemer, 

liten grad av integrasjoner

Mange selvstendige helseaktører, 

liten grad av felles styring

Meld. St. 9 én innbygger - én journal (2012 – 2013)



Vi kan ikke fortsette som i dag

Færre ressurser til å levere flere og 
mer komplekse helsetjenester

Helsetjenester flyttes fra sykehus og 
institusjon til hjemmet

Helseinformasjon deles ikke godt 
nok mellom ulike deler av 
helsetjenesten

Dagens journalløsninger dekker ikke 
behovet



1 av 3 sykepleiere 
sier at dagens journalsystemer gir 

negative konsekvenser for pasientene



33 prosent mener at 
helsepersonell har feil 
opplysninger om dem





Hvorfor Akson?

Kommunene har et stort behov 
for bedre journalløsninger, slik at 
arbeidshverdagen understøttes 
på en god måte og 
helsepersonell har riktig 
informasjon om pasienten når de 
trenger den.

Akson journal

Behovene for samhandling mellom 
innbygger, helsepersonell og andre 
kommunale og statlige tjenester er 
omfattende og det er behov for en 
helhetlig samhandlingsløsning.

Helhetlig samhandling

Behov for riktig informasjon og 
gode verktøy Samhandling



Tryggere og bedre helsetjenester

Det langsiktige målet er at alle 
aktørene i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar 
i bruk felles journalløsning.



Velferdsteknologi

Akson journal

Helhetlig samhandling

Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst

Spesialist-

helsetjenesten

Kommunale 

helse- og 

omsorgstjenesten

På veien mot Én innbygger – én journal 2030 der: 

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester

• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring helseovervåking, styring og forskning
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Grunnmur

Nasjonale 
e-helse-
løsninger

Kommunale 

e-helse-
løsninger 
(EPJ++)

FIKS 
plattforme

n

Spesialist-
helse-

tjenesten

Velferds-
teknologi

Behov for:

• Felles rammeverk og standarder

• Felles praksis og normering

• Felles veikart og planer

• Felles kultur og opplæring

Helhetlig styring (forutsigbarhet, reell innflytelse)

• Felles prinsipper til finansiering og realisering

Hva er målsetningene for disse og hva skal vi oppnå?

Kommunal
e admin
systemer

Alt henger sammen med alt…… Helseplattformen

Helsedata i Oslo

Akson journal

Øvrige EPJ

«Lett-IT» 
løsninger



Tryggere og bedre helsetjenester

Og at alle virksomheter som yter 
helsehjelp og de som disse 
samhandler med bruker felles 
nasjonale løsninger for bedre digital 
samhandling 



Hva kan Akson løse?

Én felles 
kommunal 

pasientjournal

Helhetlig

samhandling



1. Jeg har ikke oversikt

Side 
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Jeg er 

IKKE i 

sentrum

2. Jeg må stadig gjenta historien 

min

4. Jeg får ikke alltid riktig 

behandling

3. Jeg vil delta mer selv

Dagens situasjon

?
?

?
?

Hvordan kan jeg finne ut 

hva som er riktig valg for 

meg?

Pasienten

?

?
!



1. Jeg har ikke tilgang på 

nødvendig informasjon

Side 
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Jeg ser 

IKKE hele 

pasienten

3. Jeg mangler god støtte til å avgjøre 

videre forløp

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-

helsetjenesten

Innbygger 

/pårørende

PPT

Anbefalt undersøkelse:

Dette skjer videre

Helsepersonell



Kjernejournal

Pasientens legemiddelliste

Sentrale 

forskrivningsmodul

Helsenorge

Covid-19

Nasjonale e-helse og felleskomponenter som skal sørge for 

helhetlig samhandling mellom helseaktørene, en stegvis tilnærming

EPJ systemer /Akson
Grunnmur, tillitsmodell og 

datadeling

Lab- og 

radiologiinformasjon

Steg 2: Forprosjekt



Journal og velferdsteknologi gir arenafleksible
helhetlige forløp
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