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Filmen om Elisabeth
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• Hva er Akson? 

• Utfordringsbildet og 
forventninger til Akson

• Forprosjektet Akson

Fotograf: Øyvind Eide



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 





Side 6

Lege på legevakt

«Vi mangler grunnleggende 
informasjon og gjør 

unødvendige feil. Det blir 
som å kjøre bil i tåka»

Sykepleier på korttidsavdeling (ØHD)

«I dag bruker vi opp til 2/3 av en hel 
arbeidsdag på telefoner og koordinering»

Fastlege

«Det blir brukt enormt med tid og ressurser i 
dag både i fastlegepraksis og på legevakt for 
å innhente opplysninger som allerede finnes i 

ulike systemer»



Utfordringene for helse- og omsorgssektoren er sammensatt

Side 7

Flere eldre og
strammere 

økonomiske 
rammer

Økt behov for 
helsepersonell

Flere og endrede 
oppgaver til 

primærhelsetjenesten 

Fragmentert 
helsetjeneste



Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Kristiansand 
Harald Furre, helse- og omsorgsminister Bent Høie, 
digitaliseringsminister Nikolai Astrup, styreleder i KS Gunn Marit 
Helgesen og ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø.
Publisert 29.03.19



Viktige budskap til arbeidet med helhetlig samhandling og 
felles kommunal journal
• 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



Forprosjektet





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



Veikart «Én innbygger – én journal»

14

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
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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
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Store mål 
– men stegvis tilnærming

Stor involvering av kommuner og 
helsepersonell

Sjekkpunkter underveis 
Flere anskaffelser

Stegvis etablering og innføring av løsning



Akson vil være frivillig 
for kommunene
Mål om signering av 
intensjonsavtaler med kommuner 
som representere over halvparten 
av Norges befolkning innen juni 
2020
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Tentativ tidslinje
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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

Første kommuner 
har innført Akson

Innføring, drift og forvaltning

Intensjons-
avtaler



Oppsummering
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• Helseinformasjon på rett sted til rett tid
• Økt trygghet og pasientsikkerhet

• Involverte pasienter
• Møte morgendagens utfordringer



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

Side 22

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



Mer informasjon?
Ønske om 1 kontaktperson som utpekes av 

Rådmannsutvalget i hver region.

Brev til kommuner om Akson

Webinarer

 4 regionskonferanser samt en nasjonal?

Nyhetsbrev

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




	Forprosjekt Akson 
	Filmen om Elisabeth
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Utfordringene for helse- og omsorgssektoren er sammensatt
	Lysbildenummer 9
	Viktige budskap til arbeidet med helhetlig samhandling og felles kommunal journal
	Forprosjektet
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Veikart «Én innbygger – én journal»
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Akson vil være frivillig for kommunene
	Tentativ tidslinje
	Oppsummering
	Lysbildenummer 21
	Bred faglig forankring i sektoren er en forutsetning for at vi skal lykkes!
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24

