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1.0 Innledning 

Regjeringen har besluttet å igangsette forprosjektet og Helse- og omsorgsdepartementet har i «Tillegg til 
tildelingsbrev nr. 3 2019» gitt direktoratet for e-helse i oppdrag å starte forprosjekt for AKSON – løsning for 
helhetlig samhandling og felles kommunal journal. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å bevilge 20 
millioner til å realisere forprosjektet. Dette kommer i tillegg til midler avsatt i direktoratets egen ramme.  
 
KS har besluttet å understøtte realiseringen av forprosjektet gjennom etablering av eget program, og har bevilget 5 
millioner til dette.  
 
Forprosjektet skal levere et styringsdokument til Helse- og omsorgsdepartementet innen februar 2020 med innspill 
til blant annet strategi, styring, ansvarsfordeling, finansiering, gevinster og gjennomføring av 
anskaffelsesprosesser.  Forprosjektet tar utgangspunkt i et styringsmål for hele realiseringen på 11,4 milliarder, 
hvorav halvparten er innføringskostnader i kommunene (organisasjonsutvikling, opplæring, tilpasninger). Det 
understrekes at prosjektet skal realiseres trinnvis, sees opp mot andre e-helsetiltak og at realiseringen derfor vil gå 
over flere år.  
 
Det er et mål om 100 % deltakelse fra kommunene utenfor Midt-Norge, foreløpig med frivillig tilnærming uten 
lovpålegg. Det er en ambisjon om at det innen juni 2020 og før KS-2 rapporten ferdigstilles inngås intensjonsavtaler 
med kommuner som representerer minimum halvparten av befolkningen, utenom Midt-Norge. 
 
Ihht. hovedstyrets beslutning vil KS med dette etablere et felles kommunalt program for å sikre at felles interesser 
og behov ivaretas i Forprosjektet, sikre god forankring av AKSON i kommunesektoren, og at det legges et godt 
grunnlag for inngåelse av intensjonsavtalene og realisering av et videre prosjekt.  

2.0 KS-programmets ansvar og oppgaver 

KS-programmet har som ansvar og oppgaver å: 

 Samordne kommunesektorens innspill og posisjoner inn mot direktoratet for e-helse sitt arbeid 

 Bidra til at forprosjektet i størst mulig grad ivaretar kommunesektorens samlede behov på en god 
måte. 

 Sørge for god forankring og eierskap til alle leveranser, inklusive forutsetninger, premisser og 
føringer for disse i hele kommunesektoren.  

 Bidra til signering av intensjonsavtaler med kommuner som representerer minst omkring 
halvparten av innbyggerne utenom Midt-Norge 

3.0 KS-programmets leveranser 

Forprosjektet har leveranseansvar for hele tiltaket og for det endelig styringsdokumentet. KS-programmet skal 
samarbeide med Forprosjektet for å sikre tilstrekkelig deltakelse og kompetanse inn i direktoratets arbeids- og 
styringsgrupper.  

KS-programmet skal i størst mulig grad kanalisere oppdrag til Forprosjektet for videre håndtering. Samtidig vil det 
være enkelte leveranser som er spesifikke for kommunene og som er påkrevd for å oppfylle KS-programmets 
ansvar og oppgaver. Dette gjelder spesielt kommunikasjonsplaner, informasjonsmateriell, beslutningsunderlag, 
posisjoner, bidrag til signering av intensjonsavtaler m.v. KS-programmets skal utarbeide en egen leveranseplan når 
Forprosjektets leveranseplan er ferdigstilt, ref. kapittel 5.  

4.0 Organisering av programmet 

KS-programmet styres i linjen i KS med områdedirektør FID som programeier på vegne av administrerende 
direktør. Programmet skal forankres i toppledergruppen ALG. KS-programmet skal gjenbruke eksisterende 



 

styringsstrukturer så langt som mulig og sørge for informasjon og kommunikasjon ut mot etablerte råd og utvalg, 
herunder: 

 

5.0 Forankring av saker til KS-styringsgruppen og til nasjonalt e-
helsestyre (NEHS) 

Følgende er en illustrasjon over saks- og informasjonsgang i KS-programmet og opp mot direktoratet for e-helse 
sitt forprosjekt.  

 

 

5.1 KommIT-råd 

KommIT-rådet er KS øverste rådgivende organ på digitalisering, inklusive e-helse. KS-programmet skal sørge for å 
holde KommIT-rådet løpende orientert om fremdrift i programmet og konsultere rådet om utvalgte strategiske 
temaer.  

5.2 K-NEHS 

K-NEHS tar stilling til råd og innspill fra saksforberedende utvalg i forkant av NEHS møtene. K-NEHS skal i tillegg ta 
stilling til tiltak for å redusere risiko i programmet og for å sikre gode beslutningsprosesser i kommunene. 

5.3 Saksforberedende utvalg (SFU) 

Saksforberedende utvalg skal gjennomgå saksunderlag fra Forprosjektet og fra kjerneteamet med råd og innspill til 
K-NEHS før sakene formelt behandles i NEHS. 

Deltakere i SFU er kommunenes og KS sine representanter fra prosjektstyret og prosjektstrategigruppen i 
Forprosjektet, kjerneteamet og utvalgte deltakere fra løsningsomfang og arkitektur.  

SFU ledes av KS-programleder. 



 

5.4 Kjerneteam 

KS-programleder skal ha tilgang til et kjerneteam med faste medlemmer som skal bistå med å formidle, forankre 
og få tilslutning til sakene fra direktoratet for e-helse og eventuelt fra kommunesektoren selv. Kjerneteamet 
bemannes med kommunerepresentanter som har en fast rolle i referansekommunegruppene. KS programleder 
trekker i tillegg på interne ressurser i KS i arbeidet etter behov og avtale med respektive avdelingsdirektører.  

Kjerneteamets oppgaver inkluderer blant annet: 
 

• Interessenthåndtering 
• Porteføljevurdering 
• Løpende arbeid opp mot direktoratets forprosjekt for å sikre at kommunesektorens interesser og behov 

ivaretas i direktoratets forprosjekt.  
• Forankringsarbeid i kommunesektoren, inklusive utarbeidelsen av saksunderlag 
• Kommunikasjonsstrategi 

 
Kjerneteamets deltakere skal ha tverrfaglig kompetanse med sentral erfaring fra større prosjektløp innen følgende 
områder: 

- IKT-utvikling, -innføring, og -forvaltning, med spesiell fokus på journal og samhandling 

- Erfaring fra pasientforløp og helsefaglige prosesser 

- Endringsledelse, prosjektstyring og kommunikasjon 

- Oversikt over systemportefølje i kommunene som berører tiltaket  

- Erfaring fra politisk forankring og beslutningsprosesser i kommunene 

5.5 Eksterne eksperter 

Juridiske, økonomiske og teknologiske eksperter engasjeres ved behov. Fortrinnsvis skal det her trekkes på interne 
ressurser i KS eller ressurser fra kommunesektoren.  

6.0 Forprosjektets leveranseplan 

Milepælene er styrt av Forprosjektets leveranseplan inn mot Nasjonalt e-helsestyre. Følgende er gjeldende 
leveranseplan per NEHS møte den 19. juni. Forprosjektet ble av NEHS 19.6 oppfordret om å revurdere 
leveranseplanen for å gi mer rom for forankring og bearbeiding mellom møtene.  

 

7.0 Plan for saksfremlegg 

Forprosjektet vil forankre sine leveranser i prosjektstyre, KommIT-rådet og NEHS.  

KS-programmet skal samordne innspill og posisjoner i det saksforberedende utvalget (SFU) og legge disse frem for 
K-NEHS før NEHS møtene. Programleder i KS-programmet orienterer KommIT-rådet forløpende om status, 
fremdrift og risiko.  

Følgende er en plan for behandling av saker i forkant av NEHS møtene. I tillegg kommer møter i styringsgruppen til 
KS-programmet. 



 

 

8.0 Ressursbehov 

Følgende er en oversikt over deltakelse i de respektive utvalg og fora i regi av Forprosjektet eller KS-
programmet: 

Gruppe Eier Antall deltakere Møtehyppighet 

Prosjektstyre Direktoratet for e-helse 
5 fra referansekommunegruppene 

2 fra KS 
3 – 4 heldagsmøter 

Prosjektstrategi Direktoratet for e-helse 
8 fra referansekommunegruppene 

2 fra KS 
3 – 4 heldagsmøter 

Løsningsomfang og 
arkitektur 

Direktoratet for e-helse 
Ad hoc ressurser fra referansekommune-
gruppene 

2 – 3 heldagsmøter 

Saksforberedende utvalg KS 

Deltakere fra prosjektstyre og 
prosjektstrategigruppen i forprosjektet, 
kjerneteamet (KS) og utvalgte deltakere fra 
løsningsomfang og arkitektur.  

 

4 møter á halvdags varighet 

Kjerneteam KS 
8 personer fra kommunesektoren 

2 - 3 personer fra KS, inkl. KS-programleder 

50 % frikjøp av kommunene i 
perioden august 2019 til mars 
2020 

9.0 Rapportering 

I alle deler av programmet skal det være en strukturert og tydelig prosess for kontinuerlig rapportering samt for 
risikoidentifisering og –håndtering. Oppdaterte status- og risikovurderinger legges frem i hvert KS-
styringsgruppemøte. 


