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 Styringsgruppemøte for Akson 
Møte 4/2020   
Dato 1. juli 2020 
Tid Kl. 09:00 – 10:30 
Sted Skype-møte 
Medlemmer Camilla Dunsæd (Kristiansand kommune) 

Svein Lyngroth (Oslo kommune) 
Bjørn-Atle Hansen (Alta kommune) 
Kjell Wolff (Bergen kommune) 
Kristin W. Wieland (KS)  
Inger Cathrine Bryne (Helse Vest RHF)  
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)  
Cecilie Daae (Helse Nord RHF) 
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF) 

Christine Bergland (Direktoratet for e-
helse) 
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 
Gun Peggy Knudsen (Folkehelseinstituttet) 
Lilly Ann Elvestad (FFO) 
Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen for 
folkehelsen) 
Ivar Halvorsen (Legeforeningen) 
Steffen Sutorius (DIFI) 

Observatører Johan Ronæs (Norsk Helsenett SF)  
 

Sak Agenda styringsgruppemøte for Akson  Tid Sakstype 
17/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09.00 Godkjenning 
18/20 Status for Akson 09.05 Orientering 
19/20 Eventuelt 10.25  

 Møtet ferdig 10.30  
 

Sak Tema Sakstype 
17/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Godkjenning 

 Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

18/20 Status i arbeidet  Orientering 
 Hensikten med saken er å orientere om status i arbeidet.  

 

Vedlegg 1: 
Toppnotat status for 
arbeidet 

 Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering og ber prosjektet ta med seg 
innspill fremkommet i møtet.  

 

19/20 Eventuelt  
 



 Styringsgruppemøte for Akson 

Akson – forprosjekt for helhetlig samhandling og felles journalløsning for kommunale 
helse- og omsorgstjenester 
 

Sak 18/20: Status i arbeidet 

 

Hensikt med saken 

Orientere styringsgruppen om status i arbeidet.  

Bakgrunn 

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført et forprosjekt for 
helhetlig samhandling og felles kommunal journal (jf. tillegg til tildelingsbrev nr. 3 2019). Sentralt 
styringsdokument ble oversendt 29. februar 2020. Nasjonalt e-helsestyre, som styringsgruppe for Akson 
forprosjekt, ga i møte 27. februar sin tilslutning med kommentarer til hovedinnretningen i styringsdokumentet 
(jf. sak 9/20).  

Sentralt styringsdokument med vedlegg er tilgjengelig på ehelse.no.  

Status i arbeidet 

Akson-prosjektets aktiviteter frem til sommeren har vært innenfor følgende arbeidsspor:  

1. Ekstern kvalitetssikring (KS2) 
2. Intensjonserklæringer  
3. Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal  
4. Veikart for e-helse 
5. Øvrige aktiviteter 

 
1. Ekstern kvalitetssikring (KS2)  

Sentralt styringsdokument gjennomgår ekstern kvalitetssikring i tråd med statens prosjektmodell (KS-
ordning). Kvalitetssikringen gjennomføres av Holte Consulting i samarbeid med A2 Norge og Menon 

Til 
Dato 
Saksnummer 
Type 

Møte 4/20 
01.07.2020 
18/20 
Orientering 

 
Fra 
Saksbehandler 

 
Christine Bergland 
Anita Lindholt 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen tar saken til orientering og ber prosjektet ta med seg innspill fremkommet i møtet.  
 
 

https://ehelse.no/publikasjoner/sentralt-styringsdokument-akson-helhetlig-samhandling-og-felles-kommunal-journallosning/Vedlegg%20G%20L%C3%B8sningsomfang%20og%20arkitektur.pdf
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Economics. KS2-rapport skal etter planen være klar 26. juni. Direktoratet for e-helse vil i møtet kort gå 
gjennom hovedanbefalingene.   

2. Intensjonserklæringer  

Helse- og omsorgsdepartementet inviterte 24. april alle landets kommuner utenfor Midt-Norge til å 
undertegne intensjonserklæringen om Akson1. Intensjonserklæringen uttrykker kommunens støtte og 
intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt 
om at minst halvparten av kommunene utenfor Midt-Norge (i innbyggertall) bør uttrykke sin intensjon til 
tilslutning. Signering av intensjonserklæring innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 
forpliktelse for kommunen. Frist for signering av intensjonserklæringen er 1. juli, men det er gitt en utsatt frist 
på en uke for enkelte kommuner som ønsker å sette seg inn i KS2-rapporten før eventuell signering. Per  
23. juni har 80 kommuner som representerer 33 prosent av befolkningen utenfor Midt-Norge signert 
intensjonserklæringen. 3 kommuner har sendt et negativt vedtak. 
 
Oppdatert oversikt over kommuner som har signert intensjonserklæring finnes på KS sine sider.  

3. Forberedelser til etablering av selskapet Akson journal  

Direktoratet for e-helse har i forprosjektet anbefalt at en ny virksomhet får ansvar for å anskaffe, etablere, 
drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning (selskapet Akson journal). Trygghet knyttet til 
ansvarsplasseringen og etableringen av denne virksomheten er fra regjeringens side satt som en 
forutsetning for beslutning om gjennomføring av tiltaket og for den videre fremdriften i Akson. Direktoratet for 
e-helse har i et tillegg til tildelingsbrevet for 2020 (tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – Forberedelse til 
selskapsetablering2) blitt bedt om å sette i gang forberedelsene til etableringen av selskapet.  

Helse- og omsorgsdepartementet har etablert en styringsgruppe med utvalgte kommuner for forberedelser til 
etablering av selskapet Akson journal. Styringsgruppen består av representanter fra KS og kommunene 
Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Bodø, Bergen og Vinje. Trondheim kommune, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Direktoratet for e-helse deltar som observatører. Styringsgruppen ledes av 
Helse- og omsorgsdepartementet i den innledende fasen.  

Direktoratet for e-helse har etablert et felles prosjekt med kommunesektoren som har ansvar for å følge opp 
oppgaver og føringer som gis fra styringsgruppen. Prosjektet har utredet sentrale problemstillinger knyttet til 
rammebetingelsene for etablering av selskapet Akson journal og sammenheng med tiltaket som helhet. 

I styringsgruppens mandat, som ble besluttet 29. april 2020, fremgår det at styringsgruppen skal levere et 
notat til Helse- og omsorgsdepartementet innen 3. juli 2020 som redegjør for status i forberedelsesarbeidet. 
Gjennom våren 2020 er det startet drøftinger av sentrale spørsmål i forberedelsene til etablering av 
selskapet Akson journal. 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. De innledende drøftingene har tatt 
for seg spørsmål knyttet til eierskap og tilknytningsformer til selskapet, rammebetingelser for virksomheten 
og kostnader, gevinster og risiko. Direktoratet vil i møtet presentere nærmere status i arbeidet.  
 
 

 
1 Brev fra statsråden til kommuner 24.4.2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akson-felles-kommunal-journal-
og-helhetlig-samhandling--behov-for-intensjonserklaring/id2699612/ 
 
2 Tillegg til tildelingsbrev nr. 1: https://ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-
helse/Tillegg%20til%20tildelingsbrev%20nr%201.PDF 
 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/se-kommuner-som-har-signert-intensjonserklaringen/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akson-felles-kommunal-journal-og-helhetlig-samhandling--behov-for-intensjonserklaring/id2699612/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akson-felles-kommunal-journal-og-helhetlig-samhandling--behov-for-intensjonserklaring/id2699612/
https://ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-helse/Tillegg%20til%20tildelingsbrev%20nr%201.PDF
https://ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-helse/Tillegg%20til%20tildelingsbrev%20nr%201.PDF
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4. Veikart for e-helse 

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utarbeide et strategisk veikart for utvikling og innføring av 
nasjonale e-helseløsninger i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet har i brev  
29. april 2020 konkretisert oppdraget og ber direktoratet å innen 1. november 2020 utarbeide et veikart som 
inneholder (oppdragsfristen er utsatt fra 30. juni/15. oktober):  

 En samlet oversikt over planer for aktørenes innføring og bruk av nasjonale e-helseløsninger, 
herunder pasientens legemiddelliste, elektronisk meldingsutveksling, dokumentdeling via 
kjernejournal og deling av kritisk informasjon i kjernejournal.  

 Analyse og konkretisering av sentrale avhengigheter mellom tiltakene, forutsetninger og 
konsekvenser for aktørene knyttet til innføring og bruk av de nasjonale e-helseløsningene.  

 Beskrivelse av sammenhengen mellom eksisterende e-helseløsninger, pågående tiltak i nasjonal e-
helseportefølje og Akson.  

Helse- og omsorgsdepartementet viser til sentralt styringsdokument for Akson hvor det fremgår at et veikart i 
kontekst av Akson skal konkretiseres våren 2020, og ber om at dette veikartet i kontekst av Akson 
ferdigstilles innen 30. juni. Veikartet vil være et viktig grunnlag for å vurdere hvilke prosjekter i den nasjonale 
e-helseporteføljen som bør vurderes i sammenheng med Akson samhandling. Veikartet bør synliggjøre 
effekter av å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger før Akson og Helseplattformen, og forutsetninger og 
avhengigheter som må være oppfylt for å realisere Akson og Helseplattformen. 

Arbeidet så langt omfatter en beskrivelse av pågående tiltak/prosjekter som vil ha en sammenheng med 
helhetlig samhandling. I dokumentet blir det ikke tatt stilling til prioritering av tiltak, da dette er en del av den 
videre porteføljestyringen og arbeidet med veikartet opp mot leveransen i oktober 2020.  

For å kunne utgjøre et fullstendig grunnlag for en videre prosess mht. behovet for å vurdere hvilke prosjekter 
i den nasjonale e-helseporteføljen som bør prioriteres i sammenheng med Akson samhandling er det behov 
for at følgende oppdateres: 

• Kommunenes oppdatert planer for innføring av helsenorge.no og kjernejournal.  
• En omforent og oppdatert plan for utprøving og tilgjengeliggjøring av dokumentinnsyn fra 

spesialisthelsetjenesten.  
• En omforent plan og investeringsbeslutning for realisering av nasjonal infrastruktur for digital 

hjemmeoppfølging, samt en plan for innføring og ibruktakelse.  
• En omforent og oppdatert plan for etablering og innføring av funksjonalitet for pasientens legemiddelliste. 

Det foregår nå en replanlegging og endelige planer for en stegvis etablering og innføring vil foreligge 
høsten 2020. 

I tillegg har det vært begrenset tid til nødvendige prosesser for å forankre og avklare beskrivelsene og status 
på vesentlige deler av veikartet, som utføres av aktører i helse- og omsorgstjenesten. Denne vurderingen er 
nødvendige for at funksjonalitet/tjenester kan defineres som allment tilgjengelige for ibruktakelse. 

Gitt de uavklarte punktene over og behov for prosess for forankring og verifisering, er Direktoratet for e-helse 
i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om å utsette fristen, og at leveransen slås sammen med 
(hoved)leveransen ultimo oktober. 

Direktoratet for e-helse vil komme med en forespørsel til de regionale helseforetakene om å gjennomføre en 
prosess i august og september der avhengighetene til tiltak i spesialisthelsetjenesten avklares med en 
oppdatert status. 
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5. Øvrige aktiviteter 

I EPJ-leverandørmøte 10. juni ga prosjektet en presentasjon av anbefalingene i sentralt styringsdokument og 
en status i arbeidet. 24. juni gjennomføres et leverandørseminar i regi av KS og Norway Health Tech.  

Prosjektet fortsetter erfaringsoverføring med Helseplattformen og kommunenes RAG-nettverk 
(innføringsledere for Helseplattformen fra samarbeidskommuner i Midt-Norge), og det planlegges å 
videreføre erfaringsutvekslingen høsten 2020 med møter ca. hver 6. uke. 
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