
 

 

Manus til presentasjon om Akson 
 

Hva saken gjelder: 

Direktoratet for e-helse har i Konseptvalgutredningen i 2018 anbefalt å anskaffe og innføre løsninger 

for helhetlig samhandling og felles kommunal journal. I det sentrale styringsdokumentet har 

direktoratet anbefalt hvordan dette skal realiseres. Dette tiltaket har fått navnet Akson. Tiltaket skal 

gjennomføres stegvis både når det gjelder utvikling og innføring, der løsningen skal bygges med 

«plattformtilnærming» med åpne standarder som legger til rette for innovasjon og tjenesteutvikling, 

et såkalt «digitalt økosystem». 

Presentasjonen gir en oppsummering av hovedmomentene i tiltaket, fra bakgrunn og behov til 

hovedinnretning og veien videre. Presentasjonen skal understøtte kommunenes arbeid med 

intensjonserklæringene og bør sees i sammenheng med Sentralt styringsdokument og Momenter til 

saksfremlegg.  

Om manuset: 

Manuset er ment som forslag til talepunkter for den som vil ta i bruk presentasjonen som er laget til 

bruk i kommunene. Presentasjonen kan lastes ned fra ks.no/akson. 

Presentasjon og manus er lagt på et overordnet nivå.  Det er helt opp til den enkelte om man ønsker 

å bruke alle foiler og det foreslåtte manus. 

Ved behov for mer utfyllende informasjon om tiltaket henvises det til momenter til saksfremlegg 

spørsmål og svar og øvrig informasjon på ehelse.no og ks.no/akson. Ta kontakt med oss på 

akson@ks.no 

 

 

Innledning 

 

 Formålet med presentasjonen er å forklare 

hva tiltaket Akson er, hva det skal løse, 

hvorfor vi jobber med det, samt vise hvor 

arbeidet står nå og hva som skal avklares 

videre 

 

 «Akson - helhetlig samhandling og felles 

kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt 

som skal resultere i en felles kommunal 

pasientjournal og felles digitale løsninger som 

knytter helse-Norge sammen på tvers av 

virksomheter.  

 

 Målet er at pasientenes helseinformasjon skal 

være tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til 

rett person, uavhengig av hvor i 

helsetjenesten pasienten befinner seg, men 

også legge til rette for bedre samhandling 



 

 

med andre statlige og kommunale tjenester, 

som for eksempel NAV og barnevern. 

 

 

Dagens situasjon Dagens løsninger er ikke bærekraftige. Dette 
fordi: 
 

 Vi vet at vi i de nærmeste årene blir flere 
eldre. 

 Det betyr at kommunene må levere flere og 
mer komplekse helsetjenester med færre 
ressurser.   

 Helseinformasjon deles i dag ikke godt nok 
mellom ulike deler av helsetjenesten. 

 Hver kommune kan ha inntil 5-6 journal-
systemer. 

 Det er 291 kommuner utenfor Midt-Norge 
som kan ha ulike versjoner og installasjoner 
av disse journalløsningene.  

 Konseptvalgutredningen fra 2018 sier at 
ingen av dagens kommunale journalløsninger 
dekker samlet sett de ulike behovene i 
kommunale helse- og omsorgtjenester. 

 

Ambisjonen 
 

 

 Ambisjonen om og arbeidet med Akson 
startet helt tilbake i 2012 da regjeringen la 
frem St.mld 9 om «Én innbygger - Én 
journal».  

 Meldingen satte tydelige mål for IKT-
utviklingen i helse- og omsorgssektoren, og 
hovedmålene var blant annet:  
 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 

 Dette skal gi mer effektive og bærekraftige 
helse- og omsorgstjenester og bidra til å yte 
helhetlige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester.  

 Målene er også fastholdt senest i St. Meld. 7 
(2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023.  

 Akson er en av bærebjelkene i «Én innbygger 
– én journal» i dag, sammen med 
Helseplattformen og utvikling og samordning 
av spesialisthelsetjenestenes systemer i Helse 
Vest, Helse Nord og Helse Sør Øst.  

 



 

 

 

Konsekvenser – spl 
 

 

Konseptvalgutredningen (KVU) som ble 
gjennomført av Direktoratet for e-helse i 2018 
konkluderte med: 

 helsepersonell har ikke god nok informasjon 
om pasientene 

 dagens digitale arbeidsverktøy i 
kommunehelsetjenesten er lite egnet for å 
jobbe effektivt i 

 mye tid som kunne gått til pleie og omsorg i 
stedet brukes på å innhente og kvalitetssikre 
informasjon.  

 de fleste mangler beslutningsstøtte som kan 
understøtte god praksis 

 
 

Helsepersonell – informasjon 
 

 

 I dag opplever innbyggere alt for ofte at ulike 
aktører i helsetjenesten ikke har korrekte 
opplysninger om dem, og at de må gjenta 
historien sin om og om igjen. Det betyr at 
helsepersonell bruker tid de kunne ha brukt 
på pasientene til å finne riktig informasjon.   
 

 Intervjuer gjennomført av direktoratet for e-
helse med helsepersonell i helse- og 
omsorgstjenesten i 2018 gir følgende bilde av 
dagens situasjon: 
 

Her følger tre ulike forslag som kan brukes ved ønske om å 
underbygge budskap. 

 
 "Det er vanskelig å finne den viktige 

informasjonen om pasienten i 
journalsystemet, og holde seg oppdatert 
på eventuelle endringer.", Sykepleier i 
hjemmetjenesten. 

 
 "Vi har foreldre på døren som ber om 6 

ukers kontroll, så vet vi ikke at de har født 
engang.", Helsesøster i kommunen 

 
 "Det blir brukt enormt med tid og 

ressurser i dag både i fastlegepraksis og 
på legevakten for å innhente 
opplysninger som allerede finnes i ulike 
systemer […] Timevis ukentlig med 
gjennomgang av epikriser og prøvesvar 
gir overhodet ingen inntekt. Det samme 
gjelder all administrasjon og drift av 
legesenteret", Fastlege 

 

 



 

 

Historisk tilbakeblikk 
 

 

Her har vi et historisk tilbakeblikk på milepæler i 
realiseringen av «Én innbygger – én journal». 
 

 I 2012-2013 kom St. Meld «Én innbygger – 
én journal».  

 I 2015 kom utredningen «Én innbygger – én 
journal».  

 I 2016 ble vurdering av Helseplattformen 
levert.  

 I 2017 ble Veikart for realisering av Én 
innbygger – én journal publisert.  

 Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2018 
Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide 
en konseptvalgutredning (KVU) for å løse 
behov knyttet til dokumentasjon og pasient- 
og brukeradministrasjon i kommunal helse- 
og omsorgstjeneste, og samhandlingen med 
øvrig helsetjeneste.  

 Direktoratet for e-helse overleverte 
konseptvalgutredningen "Nasjonal løsning 
for kommunal helse- og omsorgstjeneste" til 
Helse- og omsorgsdepartementet juli 2018 
med anbefaling til å anskaffe løsninger for 
helhetlig samhandling og felles kommunal 
journal 

 Det ble høsten 2018 gjennomført en ekstern 

kvalitetssikring 1 (KS1) som skulle bistå med 

å gi et faglig og uavhengig grunnlag for den 

politiske beslutningen om et konseptvalg  

 KS1-rapporten anbefalte, i samsvar med 

konseptvalgutredningen, konsept 7 nasjonal 

kommunal løsning for pasientjournal med 

helhetlig samhandling.   

 Direktoratet for e-helse fikk i april 2019 i 

oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet 

å gjennomføre et forprosjekt med 

utgangspunkt i konsept 7 (Akson).  

 Sentralt styringsdokument (SSD) ble levert til 

HOD i slutten av februar 2020. Formålet med 

forprosjektet var at beslutningsmaterialet 

skulle gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 

prosjektets usikkerhet, anbefale en 

kostnadsramme og gi føringer for den 

etterfølgende styringen av prosjektet. 

Oversikt over de tre tiltakene  Denne foilen skal vise to ting: hvilke tiltak “Én 

innbygger-Én journal” består av og hvordan 

tiltakene henger sammen 

 Helseplattformen i Midt Norge er ett felles 
tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunale tjenester. 



 

 

 

 Modernisering og samordning av journal og 
kurveløsninger i Nord, Vest og Sør-Øst 
foregår i spesialisthelsetjenesten. 

 Akson journal er for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

 Figuren viser også at Akson helhetlig 
samhandlingsløsning binder alle aktører 
sammen.  

 

Presisering av tiltaket 

 
 

Denne foilen har ganske likt budskap som den forrige foilen, 

men viser ikke så godt hvordan tiltakene henger sammen. 

Det denne derimot kan vise godt er å presisere hvilket tiltak 

vi skal konsentrere oss om videre. Se eventuelt tekst fra 

forrige foil om man heller ønsker å bruke denne 

 

 Akson er ett av tre tiltak for å nå målet om” 

Én innbygger - Én journal”.  

 
 

Hva kan Akson løse?  

 

De neste fire foilene er ment å vise hva som er målet med 
tiltaket Akson. De kan gå noe over i hverandre, likevel har de 
noe ulike budskap. Man kan derfor velge om man ønsker å 
bruke alle eller noen, men manuset gir ett forslag til oppsett. 

 
Akson skal løse to ting 

1. Helhetlig samhandling – slik at det blir 
mulig å dele data mellom alle 
virksomheter som yter helsehjelp og som 
disse samhandler med 

2. Felles kommunal journal - slik at den 
informasjonen helsepersonell trenger for 
å løse oppgavene sine blir tilgjengelig når 
de trenger den, og arbeidshverdagen 
understøttes på bedre vis enn i dag.  

 
Formålet er å legge til rette for riktig informasjon 
til riktig tid for helsepersonell, innbygger og 
virksomhetene.  
 
Puslespillet illustrerer at dette er et helhetlig 
tiltak der samspillet mellom løsningene gir 
grunnlaget for å hente ut de 
samfunnsøkonomiske gevinstene.  
 
  



 

 

Hovedmålet 

 

 Hovedmålene er at helsepersonell skal ha 
enkel og sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger, innbyggere skal ha 
tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og 
data skal være tilgjengelig for effektiv 
behandling og oppfølging, 
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 
og forskning.  

 
 

Tryggere og bedre helsetjenester 
 

 

 Felles kommunal journalløsning innebærer at 
helsepersonell i kommunene jobber i en 
felles journalløsning. Løsningen kan bestå av 
flere systemer. Dette betyr at blant annet 
legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og 
helsestasjoner bruker samme journalløsning 
med brukerflater tilpasset deres behov.   

 

Tryggere og bedre helsetjenester 
 

 

 I tillegg skal nasjonale e-helseløsninger og 
felleskomponenter utvikles og gi innbyggere 
og helsepersonell i sykehus, kommuner og 
fastleger bedre samhandling gjennom å 
utveksle informasjon digitalt.  Akson legger 
også til rette for bedre samhandling med 
andre statlige og kommunale tjenester, som 
for eksempel NAV og barnevern 

Hvorfor Akson? 

 
 

 Direktoratet for e-helse anbefalte i 
forprosjektet at tiltaket Akson blir delt opp i 
to program. Det er viktig å sikre helhetlig 
styring av tiltaket som en helhet, og ta med 
mekanismer for styring og koordinering 
mellom virksomhetene og programmene som 
har ansvaret for Akson. Det foreligger stor 
avhengighet mellom arbeidene.  

  
 
 

Involvering 
 

 

 Det er bred enighet om behovet for 
Akson samhandling og felles kommunal 

journal  
 Over førti kommuner har bidratt i arbeidet 

med å utrede behovet. 
(Konseptvalgutredningen 2018) 

 Når det gjelder forprosjektet ga KS sin støtte 
til igangsetting av forprosjekt i et eget brev i 
2019, og i et felles brev med Den norske 



 

 

legeforening samme år (med forventninger til 
føringer for det videre arbeidet i februar 
2019). 

 Forprosjektet er også støttet av KS 
Storbynettverk i brev til Helse- og 

omsorgsdepartementet i mars 2019.   
 En rekke kommuner har deltatt aktivt i 

arbeidet med forprosjektet, i tillegg at 
arbeidet har vært løpende forankret i ulike 
medlemsarenaer.  

 
Viktige forutsetninger i Aksontiltaket 

 

 Denne foilen sier noe om hva som har vært 
viktige forutsetninger for kommunal sektor i 
arbeidet med Akson: 

 Målet er at Akson i tillegg til å understøtte 

målet om bærekraftige, gode og effektive 

helse- og omsorgstjenester, også skal legge til 

rette for innovasjon og næringsutvikling. 

Akson skal realiseres med en åpen og 

fleksibel arkitektur med et omfang som er 

tilpasset alle kommunale helse- og 

omsorgstjenester.  

 Brukeren uavhengig av rolle og tjeneste skal 

oppleve én løsning, selv om løsningen kan 

bestå av ett eller flere systemer. Det er viktig 

at løsningen tilpasser arbeidsflaten ut fra 

hvilke rolle og oppgaver helsepersonellet har, 

og at det understøtter deres arbeidshverdag 

på best mulig måte. En sykehjemslege 

trenger eksempelvis en annen flate enn en 

helsesykepleier  

 

 Det har vært sentralt at det skal legges til 

rette for stegvis utvikling og en trinnvis 

innføring av både samhandlings- og 

journalløsningene. Ettersom det er lagt til 

grunn en stegvis utvikling og innføring kan 

det være en periode der det vil være behov 

dagens løsninger inntil ny felles kommunal 

journal ivaretar de komplette behovene 

helsetjenesten har.  

 

 Det er viktig at det sikres nødvendig 

fleksibilitet i løsningene som balanserer 

behov mellom deling av strukturerte data og 

fritekst 

 



 

 

 Det vil bli lagt stor vekt på at en felles 

kommunal journalløsning har åpne 

grensesnitt basert på internasjonale 

standarder, slik at kommunen har mulighet til 

å tilrettelegge for lokal innovasjon og bruk av 

tilknyttede løsninger.  

 
 

 KS sammen med deltagende kommuner har 

hele veien lagt disse føringene til grunn i 

arbeidet med innspill og posisjoner til 

forprosjektet, blant annet at løsninger for 

samhandling om medisiner (som Pasientens 

Legemiddelliste (PLL) og Sentral 

forskrivningsmodul (SFM)) ferdigstilles og 

prøves ut så snart som mulig.  Dette vil etter 

KS og deltagende kommuners vurdering 

kunne bidra til å kunne hente ut gevinster 

tidlig, samtidig som det gir viktige erfaringer i 

forkant av Akson journal.  

 

Gjennomføringsløp (veien videre) 
 

 
 

Tidslinje om veien videre 

 Sentralt styringsdokument ble levert til Helse- 
og omsorgsdepartementet i slutten av 
februar i år.  

 Ekstern kvalitetssikring er iverksatt etter 
overlevering, og den planlegges ferdigstilt 
innen sommeren 2020. 

 Signering av intensjonserklæringene danner 
grunnlaget for at Helse- og 
omsorgsdepartementet kan fremme en sak 
om videre finansiering av tiltaket i 
statsbudsjettet 2021, og planlegges 
behandlet i regjeringskonferansen i august 
2020 og stortinget i desember 2020.  

 Det er gjennomført et betydelig arbeid 
gjennom forprosjektet, men som sentralt 
styringsdokument identifiserer gjenstår det 
fortsatt videre arbeid og avklaringer på flere 
områder. Dette er arbeid som vil 
gjennomføres i 2020, og en av de viktigste 
oppgavene blir å utrede rammebetingelser 
for etablering av Akson journal AS og for 
Akson tiltaket som helhet.  

 Tiltaket Akson har selvsagt en lenger tidslinje 
enn det som vises her, men det er ett ønske 
om å synliggjøre hvor i prosessen vi er nå, og 
de viktige behandlingspunktene vi står 
fremfor nå.  

 



 

 

 
 

SSD levert 
 

 

 Forprosjekt har sett på hovedinnretningen til 
hvordan Akson skal styres og organiseres, og 
finansieres. I tillegg skal det svare ut temaer 
som grensesnitt og avhengigheter, 
kontraktsstrategi, gevinstarbeid, 
gjennomføringsstrategi, løsningsomfang og 
arkitektur.     

 

 Kommunene og KS i Nasjonalt e-helsestyre 
støtter hovedinnretningen i dokumentet, 
men peker på behovet for videre arbeid med 
å tydeliggjøre hva dette betyr for 
kommunene og den videre organiseringen og 
styringen av tiltaket 
 

 Styringsdokumentet ble utarbeidet etter 
brede forankringsprosesser som ivaretok 
mange av kommunesektorenes samlede 
innspill og posisjoner.   
 

  Ekstern kvalitetssikring gjennomgår 
rapporten og tar sikte på å levere sin 
gjennomgang innen sommeren 2020. 

 

Finansiering av Akson 

 
 

 Felles kommunal journalløsning anbefales av 
Direktoratet finansiert av kommunene, både 
selve investeringen og i forvaltning- og drift.  

 Dette i tråd med kommunenes ansvar for å 
finansiere egne journalløsninger i dag.  

 Staten finansierer imidlertid 
myndighetsoppgaver og programaktiviteter.  

 Det er en vesentlig andel av de betalbare 
investeringskostnadene i journalløsningen. 

 

 Styringsdokumentet estimerer de totale 
investeringskostnadene for felles kommunal 
journal til 8,8 milliarder hvorav staten dekker 
1,4 milliarder.  

 Resterende på 7,4 milliarder dekkes av 
kommunene hvorav 45 % er til selve 
gjennomføringen av programmet Akson 
journal, mens resterende 55 % er lokale 
innføringskostander som i hovedsak er «ikke 
betalbare» kostnader i form av ressursbidrag 
fra den enkelte kommune.  

 En ny og fremtidsrettet journalløsning som 
Akson vil bli dyrere enn kommunenes 
løsninger i dag. I tillegg vil det tilkomme 
kostnader for drift og forvaltning av nasjonale 



 

 

samhandlingsløsninger (for de som tar det i 
bruk).  

 

 Det legges også til grunn at Staten vil 
finansiere det første steget av 
samhandlingsløsningene (Akson 
samhandling) på 709 millioner.  
 

 Det skal jobbes videre med tydeliggjøring av 
både gevinster og kostnader og 
finansieringsmodellen og hvordan denne 
kommer til anvendelse både samlet og over 
tid 

 Her vil kommunaløkonomiske konsekvensene 
av tiltaket over tid bli tydeliggjort.   

 

Videre utredningsarbeid 
 

 

Viktig arbeid gjenstår.  

 Stat og kommune ser på dette sammen nå - i 
et organisert prosjekt. Aktører i det videre 
arbeidet er helse- og omsorgsdepartementet, 
KS og foregangskommunene Bergen, Oslo, 
Stavanger, Kristiansand, Bærum, Bodø og 
Vinje.   

 Første fase av utredningsarbeidet planlegges 
ferdigstilt før sommeren. Ett av 
hovedområdene det arbeides med er 
utredning for å sannsynliggjøre etablering av 
selskapet Akson journal AS, sett opp mot 
Akson tiltaket som helhet.  

 I tillegg til etableringen av Akson journal AS 
arbeides det med å ferdigstille 
referansearkitektur for informasjonssikkerhet 
og personvern, markedsinformasjon, 
integrasjonsplattform mellom Akson journal 
og administrative systemer i kommunene. I 
tillegg skal det utarbeides et veikart for 
pågående samhandlingsaktiviteter sett opp 
mot Akson.  

 Veikartet skal sikre en samlet oversikt over 
planer for utvikling og innføring og bruk av 
nasjonale e-helseløsninger, konkretisere 
sentrale avhengigheter mellom dem, samt 
forutsetninger og konsekvenser knyttet til 
innføring og bruk av de nasjonale e-
helseløsningene. I tillegg skal det også 
beskrive sammenhengen mellom 
eksisterende e-helseløsninger, pågående 
tiltak i nasjonal e-helseportefølje og Akson.  

 En viktig avklaring fremover er også ansvars- 
og oppgavefordeling mellom Direktoratet for 
e-helse og Norsk Helsenett, samt oppdatere 



 

 

og identifisere behov for endringer i 
beskrivelse av nasjonal styringsmodell for e-
helse.   
 

 En svært sentral prosess nå er forankring og 
saksbehandling av intensjonserklæringen i de 
291 kommunene utenom Midt Norge.  

Hva betyr det å stå utenfor Akson? 

 

 Det er frivillig for kommunen å delta i Akson-
tiltaket 

 Men det påhviler fortsatt den enkelte 
virksomhet å utvikle sine journalsystemer i 
tråd med nasjonale krav, føringer og 
standarder. 

 Forslag til ny e-helselov som regjeringen nylig 
har fremmet og som vil bli behandlet av 
Stortinget til sommeren regulerer 
kommunenes plikt til å ta i bruk standarder, 
nasjonale e-helseløsninger og betale for dem.  

 Dersom loven vedtas vil den innebære at alle 
helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at 
egne journalløsninger til enhver tid anskaffes, 
utvikles og forvaltes opp mot standardiserte 
myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger 
og ta disse i bruk i tjenesten.  

 Journalløsningen i den enkelte kommune må 
også understøtter behovene i fremtidens 
helse- og omsorgstjeneste. 

 
 

Det viktigste er at det også foreligger mange 
fordeler ved å gjøre dette sammen:  

 Vi står sammen med en sterkere bestillerkraft 
i dialog med leverandørene 

 En felles kommunal journal vil legge til rette 
for felles dialog og oppfølging av leverandører 
samt en koordinert implementering av ny 
funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak.  

 Deltakelse i felles virksomhet vil gjøre det 
mulig å dele kompetanse og avlaste 
deltagende kommuner i arbeidet med felles 
løsninger.  

 Med helhetstenkning og samarbeid på tvers 
er det mulig å tilrettelegge for en aldrende 
befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie 
og omsorg. 

 Akson kan gi samarbeidsarenaer mellom 
kommune og stat, og også mellom ulike 
etater i kommunal sektor som jobber 
sammen om innbyggernes behov.  

 Det kan gi mulighet for å skape 
mer teknologisk like utgangspunkt i 



 

 

kommunene, og sikre helhetlige nasjonale 
løsninger på oppdatert og fremtidsrettet 
infrastruktur.      

 
 

Intensjonserklæring 

 
 

 

 Ekstern kvalitetssikring KS1 bemerket at det 
bør være en stor grad av forpliktelse før ett 
såpass stort tiltak kan igangsettes.  

 Stortingsbehandling forutsetter signering av 
intensjonserklæringer med kommuner som 
representerer minimum halvparten av 
befolkningen, utenom Midt-Norge.  

 Signering av intensjonserklæring er et viktig 
første steg i den videre prosessen med 
realisering av Akson.  

 Å signere intensjonserklæring innebefatter 
ingen kjøpsforpliktelse eller annen 
økonomisk forpliktelse for kommunen.  

 Det vil likevel være ett viktig signal om at vi 
ønsker å delta videre i ett arbeid om å finne 
gode løsninger i fellesskap 

 Frist for signering er 1. juli  
 

Veien videre 
 

 

 

 Det er ett mål om 100 % deltagelse fra 
kommunene utenfor Midt-Norge, men 
foreløpig med frivillig tilnærming uten 
lovpålegg.   

 

 Signering av intensjonserklæring er derfor et 
viktig første steg i den videre prosessen med 
realisering av Akson. Tiltaket er avhengige av 
den forankring og vurdering som nå skal 
gjøres i hver enkelt kommune i tiden frem 
mot sommeren.  

 
  Før den enkelte kommune i 2021 skal ta 

stilling til videre veivalg og en eventuell 
forpliktelse om deltagelse, må det selvsagt 
foreligge et mer detaljert 
beslutningsgrunnlag. 

 

Mer informasjon I denne foilen er det gitt mulighet for å fylle inn 
kontaktinformasjon kommunalt eller regionalt dersom 
etablerte kontaktpersoner foreligger.  
 

Dersom du ønsker mer informasjon om tiltaket: 

 Ks.no/akson 

 Ehelse.no/akson 
Ta kontakt på akson@ks.no 
 

mailto:akson@ks.no


 

 

 
 

 

 


