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Sak Agenda Styringsgruppemøte for Akson Tid Sakstype

17/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09.00 Godkjenning

18/20 Status for arbeidet med Akson 09.05 Orientering

19/20 Eventuelt 10.25

Møtet ferdig 10.30



Sak 17/20
Godkjenning av innkalling og dagsorden



Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak



Sak 18/20: Status for arbeidet med Akson



Status for arbeidet

1

2

Ekstern kvalitetssikring (KS2)

3

4

Intensjonserklæringer

Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

Veikart for e-helse

5 Øvrige aktiviteter



Side 7

Kommunal journalløsning Helhetlig samhandling

En nasjonal tjenesteleverandør, der staten anskaffer og drifter 

journalløsningen, og alle kommuner, fastleger og andre avtaleparter blir 

pålagt å ta i bruk løsningen.

Sekundært: videreføre prosjektet med kommunal tjenesteleverandør og 

krav om minimum 85 % forpliktende deltakelse fra kommuner og fastleger 

før kunngjøring av anskaffelse.

For begge alternativene gjelder følgende anbefalinger:

• SSD bør oppdateres slik at overordnede prinsipper om økosystem, 

plattformtilnærming og samhandling, samt en stegvis gjennomføring, er omsatt 

til en planlagt, konkret og troverdig løsnings- og gjennomføringsstrategi.

• Ny ekstern kvalitetssikring bør gjennomføres etter at prosjektet har oppdatert 

SSD.

• Tiltaket gis finansiering for 2021, men finansieringsbeslutning for resten av 

tiltaket bør utsettes til etter ny kvalitetssikring.

• Prinsippet om at det er kommunenes ansvar å innføre journalløsningen og å 

sikre gevinstene, skal videreføres.

Gi finansering for gjennomføring av prosjektene Grunndata- og 

tillitstjenester og NILAR i steg 1 i utviklingsretningen for samhandling 

med Direktoratet for e-helse som ansvarlig

Starte gjennomføring av Forprosjekt steg 2 høsten 2020 i samarbeid med 

Områdestyret for samhandling

Avvente med å etablere programstruktur for samhandling til etter at KS2 

av sentralt styringsdokument for steg 2 foreligger

Dersom Akson journal videreføres som planlagt underlagt kommunalt 

styre, anbefaler vi at fremtidig gjennomføring skjer i form av to 

programmer, men hvor steg 1 har et redefinert innhold i tråd med vår 

anbefaling.

Hovedanbefalinger gitt i KS2

Kilde: Holte Consulting, KS2 Akson



Status for arbeidet

1

2

Ekstern kvalitetssikring (KS2)

3

4

Intensjonserklæringer

Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

Veikart for e-helse

5 Øvrige aktiviteter



56 prosent av kommunene (i innbyggertall) har pt. signert 
intensjonserklæringen 

Noen kommuner har fått utsatt frist 

til 7. juli 

Se oppdatert oversikt på 

ks.no/akson

https://www.ks.no/akson


Status for arbeidet

1

2

Ekstern kvalitetssikring (KS2)

3

4

Intensjonserklæringer

Forberedelser til etablering av selskapet av Akson journal

Veikart for e-helse

5 Øvrige aktiviteter



Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

Styringsgruppen skal levere et notat til Helse- og omsorgsdepartementet innen 3. juli 2020 som 

redegjør for status. Notatet skal omfatte:

 Styringsgruppens intensjon om å delta i det videre forberedelsesarbeidet, med formål om å 

etablere selskapet Akson journal i 2021, forutsatt nødvendige politiske vedtak. 

 Avklare hvorvidt kommunesektoren ønsker staten på eiersiden av selskapet og aksept for 

statens minoritetspost. 

 Styringsgruppens tilslutning til omfang, ansvar og tidsplan for gjenværende 

forberedelsesarbeid.

 Tidspunkt for selskapsetablering.

 Foreslå ulike tilknytningsformer til selskapet (f.eks. stegvis eierskap).

 Drøfte formål og overordnede eierspørsmål, spesielt med hensyn til stegvis tilnærming, 

inklusive alternative selskapsformer og eiermodeller. 

 Foreløpig vurdering av risiko, kritiske forutsetninger og gjensidige avhengigheter for 

virksomheten, inklusive bemanning av virksomheten. 

Side 11

• Direktoratet for e-helse har fått et tilleggsoppdrag knyttet til forberedelse til selskapsetablering

• Helse- og omsorgsdepartementet har sammen med sju kommuner og KS etablert en felles styringsgruppe for forberedelsesarbeidet

• Direktoratet har et etablert et felles prosjekt med kommunesektoren



Konklusjonspunkter fra styringsgruppen til HOD 3. juli

 Konklusjonspunktene danner utgangspunkt for det videre utredningsarbeidet og vil kunne justeres ut fra ny 

kunnskap og innsikt 

 Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i samarbeid med 

kommunesektoren

 Forbehold om politiske vedtak for videre arbeid og føringer

 17 delkonklusjoner fordelt på fire temaer: 

o Etablering av selskapet og eierskap ved staten og kommuner

o Fordeling av kostnader

o Videre forberedelsesarbeid høsten 2020

o Etableringsprosjekt fra primo 2021 og politisk avklaring av eierskap

Side 12



Status på forberedelsesarbeidet til selskapsetablering

 En syntese av det pågående arbeidet i prosjektet våren 2020

 Drøftingene viser at det finnes relevante løsninger på sentrale spørsmål knyttet til 

selskapet Akson journal og realiseringen av felles kommunal journalløsning, og at man i 

det videre forberedelsesarbeidet vil konkretisere hvilke løsninger man bør anbefale

 Oppsummering av de innledende drøfteringer på spørsmål knyttet til: 

o Eierskap og tilknytningsformer til selskapet

o Rammebetingelser for virksomheten

o Kostnader, gevinster og risiko

 Det skal arbeides videre med disse problemstillingene utover høsten 2020

Side 13



Status for arbeidet

1

2

Ekstern kvalitetssikring (KS2)

3

4

Intensjonserklæringer

Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

Veikart for e-helse

5 Øvrige aktiviteter



Veikart for e-helse

Direktoratet for e-helse skal innen 1. november (utsatt frist fra 15. okt.) 
utarbeide et samlet veikart for e-helse:

 en samlet oversikt over planer for aktørenes innføring og bruk av 
nasjonale e-helseløsninger

 beskrivelse av sentrale avhengigheter, forutsetninger og 
konsekvenser for aktørene knyttet til innføring

 beskrive avhengigheter til planer for modernisering av 
journalsystemene i spesialisthelsetjenesten og ev. andre pågående 
prosjekter som kan ha nasjonal betydning 

Direktoratet skal også innen 1. november (utsatt frist fra 30. juni) 
konkretisere veikart for e-helse i kontekst av Akson. Veikartet beskriver 
utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal helse-
og omsorgstjeneste.

Side 15

Kilde: HOD: Konkretisering av oppdrag i 

tildelingsbrevet 2020, 29. april 2020



Det har vært viktig med en tydeligere felles definisjon av 
når tjenester/funksjonalitet er klar for nasjonal innføring  

Side 18

Hva er status 

på tjenestene?

Tjenester/ 

funksjonalitet er 

under 

konseptutredning, 

planlegging og/eller 

pilotering

Tjenester/ 

funksjonalitet er 

besluttet å 

etablere/utvikle for 

nasjonal innføring

Tjenester/ 

funksjonalitet ferdige 

for nasjonal innføring 

1 2 3



Aktørene inviteres til dialog om veikart og avhengigheter til de 
nasjonale e-helseløsningene

Side 19

April Mai Juni Juli August September Oktober November

1. mai

Innføringstids-

punkt 

nasjonale e-

helseløsninger

2. juli

Veikart i 

kontekst av 

Akson v 0.6

Underveis-

leveranse –

utkast før 

innspill 

• Hvilke prosjekter i porteføljen bør 

vurderes i sammenheng med 

Akson samhandling

• Effekter av å ta i bruk nasjonale e-

helseløsninger før Akson og 

Helseplattformen

• Avhengigheter for å realisere 

Akson og Helseplattformen

Foreløpig utkast (v 0.6) sendes 

KS/kommunene, regionale 

helseforetak, Helsedirektoratet og 

Norsk Helsenett for innspill

15. august

Strategi for 

Pasientens 

legemiddelliste

Legemiddelprogrammet/pasientens 

legemiddelliste:

• vurdering av behov for 

prioriteringer

• forslag til strategi for trinnvis 

realisering av pasientens 

legemiddelliste

15. 

oktober

Nasjonale 

innførings-

planer for 

kjernejournal 

og e-resept

Plan for 

dokument-

deling og 

pasientens 

legemiddelliste

Strategisk 

veikart for 

utvikling og 

innføring

1. november

Veikart i 

kontekst av 

Akson

Plan for 

datadeling 

knyttet til 

Digital Hjemme-

oppfølging



Status for arbeidet

1

2

Ekstern kvalitetssikring (KS2)

3

4

Intensjonserklæringer

Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal

Veikart for e-helse

5 Øvrige aktiviteter



Øvrige aktiviteter

Side 21

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med rettsgrunnlag for Akson. Lovarbeid

Det er initiert dialog med EFTA Surveillance Agency (ESA) med sikte på en prosess for å notifisere 

forvaltningsmodellen for felles kommunal journalløsning. 
ESA-

notifikasjon

Forprosjektet Akson gjennomfører jevnlige møter for erfaringsutveksling med Helseplattformen.
Helse-

plattformen

Prosjektet presenterte status i arbeidet i felles EPJ-leverandørmøte 10. juni. 

Leverandørseminar 24. juni i regi av KS og Norway Health Tech, med bidrag fra direktoratet.

Løpende dialogmøter. 

Leverandør-

dialog



Styringsgruppen tar saken til orientering og ber 

prosjektet ta med seg innspill fremkommet i møtet.



Sak 19/20: Eventuelt



Møteplan Nasjonalt e-helsestyre 

17. september: Web-møte 2 timer



Nasjonalt e-helsestyre tar sakene til orientering.


