Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer

Observatører
Sak
47/19
48/19
49/19-1
49/19-2
49/19-3
49/19-4
Sak
47/19
48/19

49/19-1

49/19-2

Styringsgruppemøte for Akson

6/2019
2. desember 2019
Kl. 12:15 – 15:45
Radisson Blu, Gardermoen
Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)
Lars Vorland (Helse Nord RHF)
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet)
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet)
Camilla Dunsæd (Kristiansand kommune)
Trond Brattland (Tromsø kommune)
Johan Ronæs (Norsk Helsenett SF)

Svein Lyngroth (Oslo kommune)
Kristin W. Wieland (KS)
Christian Fotland (Os kommune)
Ivar Halvorsen (Legeforeningen)
Mina Gerhardsen
(Nasjonalforeningen for
folkehelsen)
Lilly Ann Elvestad (FFO)
Steffen Sutorius (DIFI)

Agenda Styringsgruppemøte for Akson
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra møtet 28. oktober 2019
Generell status
Gjennomføringsstrategi
Akson løsningsomfang og arkitektur
Organisering og ansvarsfordeling

Sakstype
Orientering
Orientering
Orientering
Drøfting
Drøfting
Drøfting

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.
Godkjenning av referat fra møtet 28. oktober 2019
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 28. oktober
2019.

Sakstype
Godkjenning

Generell status
Gi Nasjonalt e-helsestyre en generell orientering om status i
arbeidet.
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber prosjektet ta
med seg innspill i det videre arbeidet.
Gjennomføringsstrategi
Prosjektet har vurdert strategier for stegvis gjennomføring for å
redusere risiko, kompleksitet og kostnader. Hensikten med denne
saken er å få innspill på foreløpige vurderinger knyttet til
gjennomføringsstrategi.
Prosjektet ber Nasjonalt e-helsestyre om innspill på:
• Overordnet gjennomføringsstrategi for Akson (konseptet)
• Gjennomføringsstrategi for tiltaket (felles kommunal
journalløsning og steg 1 for samhandling)
• Gjennomføringsstrategi for Programmet Akson journal,
herunder:
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Vedlegg 1:
Referat fra
styringsgruppemøte
for Akson 28.
oktober 2019
Orientering
Vedlegg 2:
Toppnotat Akson

Drøfting
Vedlegg 2:
Toppnotat Akson

o
o

Modell for dekomponering og stegvis innføring av
journalløsningen
Faser og kontrollpunkter (stopp-punkter)

Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det
videre arbeidet.
49/19-3

Akson løsningsomfang og arkitektur
Få innspill fra Nasjonalt e-helsestyre på foreløpige vurderinger og
hovedanbefalinger knyttet til løsningsomfang og arkitektur.
Prosjektet ber særlig om innspill på:
•

49/19-4

Drøfting
Vedlegg 2:
Toppnotat Akson

Foreslått innhold i steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig
samhandling.

Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det
videre arbeidet.
Organisering og ansvarsfordeling
Hensikten med saken er å få innspill fra Nasjonalt e-helsestyre på
foreløpige vurderinger for organisering og ansvarsdeling.
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det
videre arbeidet.
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Drøfting
Vedlegg 2:
Toppnotat Akson

Referat fra styringsgruppemøte i Akson
Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer
Til stede

Ikke til stede

Observatører
Direktoratet
for e-helse

Sak
37/19
38/19
39/19-1
39/19-2
39/19-3
39/19-4
39/19-5
39/19-6
Sak
37/19

38/19

39/19-1

5/2019
28. oktober 2019
Kl. 09:30 – 12:00
Radisson Blu, Gardermoen
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)
Lars Vorland (Helse Nord RHF)
Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)
Kristin W. Wieland (KS)
Christian Fotland (Os kommune)
Camilla Dunsæd (Kristiansand kommune)
Steffen Sutorius (DIFI)
Trond Brattland (Tromsø kommune)
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet)
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)
Johan Rolnæs (Norsk Helsenett SF)
Inga Nordberg
Karl Vestli
Bodil Rabben

Arild Sundberg (for Svein Lyngroth,
Oslo kommune)
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet)
Ivar Halvorsen (Legeforeningen)
Lilly Ann Elvestad (FFO)
Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen
for folkehelsen)

Siv Ingebrigtsen
Sonja Turøy Brugman

Agenda Styringsgruppemøte for Akson
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra møtet 12. september 2019
Generell status
Akson løsningsomfang og arkitektur
Ansvarsplassering i forvaltning, drift og videreutvikling (FDVU)
Dataansvar for felles kommunal journal
Overordnet organisering av tiltaket
Kontraktstrategi for felles kommunal løsning

Sakstype
Orientering
Orientering
Orientering
Drøfting
Drøfting
Drøfting
Drøfting
Drøfting

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det kom ingen innspill til innkalling og dagsorden.
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.
Godkjenning av referat fra møtet 12. september 2019
Det kom ingen innspill til referatet.
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 12. september 2019.
Generell status
Karl Vestli, Are Muri og Idunn Løvseth Kavlie, alle Direktoratet for e-helse, ga en status i
arbeidet. Tidsplanen er krevende, men prosjektet er i dialog med sektoren om dette og
drøfter også innretningen på arbeidet med mer temabaserte arbeidsmøter. Prosjektet jobber
i henhold til tidsfristen for oversendelse av sentralt styringsdokument til Helse- og
omsorgsdepartementet innen 1. mars.
Styret deler prosjektets bekymring for tidsplanen. Det ble kommentert at saksunderlag til
noen arbeidsmøter har kommet sent og har ikke vært tilstrekkelige dersom man skal få en
god involvering av sektoren. Prosjektet bør vurdere hele prosessen da dette arbeidet krever
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andre tilnærminger. Det ble også kommentert at arbeidet er kommet kort knyttet til
arkitektur.
Det ble kommentert at dette er et stort endringsarbeid og at dette er avgjørende for å lykkes
med tiltaket. Det kom spørsmål om prosjektet tar høyde for dette. Prosjektet svarte at de
etter beste evne estimerer hva dette krever. Det er samtidig viktig å sette et fornuftig
ambisjonsnivå i første leveranse mht. funksjonalitet som ikke finnes i dag, eksempelvis
beslutningsstøtte.
Representanter i styret henviste til e-helseprosjekter i Canada og Australia og stilte spørsmål
om disse er besøkt. Prosjektet svarte at disse ikke er besøkt og at det ikke planlegges besøk i
løpet av forprosjektet.
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber prosjektet ta med seg innspill i det
videre arbeidet.

39/19-2

Nasjonalt e-helsestyre besluttet å sette opp et ekstra møte 13. februar.
Akson løsningsomfang og arkitektur
Are Muri og Gunn Signe Jakobsen, Direktoratet for e-helse, presenterte foreløpige
hovedanbefalinger knyttet til omfang for helhetlig samhandling og felles kommunal
journalløsning. Arbeidet er en detaljering og presisering av konsept 7, for å avklare hvilket
omfang vi skal gå inn i en anskaffelse på. Endelig omfang vil bli bestemt etter dialog med
leverandører i anskaffelsesprosessen. Det er behov for mer arbeid knyttet til arkitektur og
prosjektet vil komme tilbake til dette.
Felles kommunal journalløsning
Når det gjelder felles kommunal journalløsning er prosjektets vurdering at den bør omfatte
alle kommunale helse- omsorgstjenester, og alle personellgrupper som jobber i disse
tjenestene, samt offentlig tannhelsetjeneste.
Det ble kommentert at det er vanskelig å si noe om omfanget før prosjektet har kommet
lenger på arkitektursiden og hvordan dette skal bygges, som igjen får betydning for hvordan
anskaffelsene bør deles opp. Direktoratet svarte at omfanget primært tar utgangspunkt i
behov, de mål og strategier som er definert og konsept som er valgt. Hvordan dette skal
bygges og konkret hvordan arkitekturen blir skal også markedet være med og svare ut. Det ble
kommentert at det må være nasjonale arkitekturprinsipper i bunn, som tilrettelegger for
tjenesteutvikling. Direktoratet svarte at arkitekturprinsipper skal legges til grunn. Det vil bli
gjennomført egne temamøter om arkitektur og prosjektet vil komme tilbake med nærmere
vurderinger i neste møte.
Tiltaket er omfattende og har derfor en høy risikoprofil, og det ble stilt spørsmål om det er
mulig å holde noen områder utenfor for å redusere risiko. Prosjektet svarte at det foreløpig
ikke er identifisert tjenesteområder som har vesentlig andre behov og dermed kan stå
utenfor, men at risiko er et sentralt moment mht. innføring. Det må ikke gjøres for komplekst
i starten, men utvikle funksjonalitet over tid.
Det ble kommentert at i stedet for å anskaffe en stor journalløsning nå bør man ta
tjenesteområdet for tjenesteområde. Dette vil ta ned risiko. Direktoratet svarte at dette er et
annet konsept.
Samhandling
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Når det gjelder samhandling er det mer komplekst å beskrive omfanget da det er veldig i
bevegelse. Her gjenstår det også avklaringer med spesialisthelsetjenesten.
Flere kommenterte at det er viktig at utviklingen og innføringen av de nasjonale løsninger
fortsetter. Flere kommenterte også at det er nødvendig å gjenbruke de nasjonale løsningene
for å redusere risiko og kost. Prosjektet bør også vurdere mulige måter å dele opp omfanget.
Spesialisthelsetjenesten kommenterte at de med sin kompetanse og kapasitet kan ta en
sentral rolle i utvikling av samhandlingsløsningene, det vil også spre risikoen.
Prosjektet vil arbeide videre med å beskrive samhandling og kommer tilbake til dette i neste
møtet.

39/19-3

Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Ansvarsplassering i forvaltning, drift og videreutvikling (FDVU)
Are Muri, Direktoratet for e-helse, presenterte foreløpige vurderinger knyttet til
ansvarsplassering i forvaltning, drift og videreutviklingsfasen (FDVU). Ansvarsplasseringen
legger en del føringer også for andre områder og her pågår det også avklaringer med
departementet.
Tre hovedmodeller har vært vurdert. De foreløpige vurderingene er at ansvaret for en
felles kommunal journal bør legges til en ny virksomhet, felleseid av kommunene og staten
mens Norsk Helsenett AS bør ha FDVU-ansvaret for samhandlingsløsningene i Akson.
Styret er enige i at det er modell 3B og 3C som peker seg ut som de realistiske modellene.
I modell 3B, hvor staten representeres ved NHN for felles kommunal journal, er det viktig å
gjennomgå roller og ansvarsposisjoner. Det må også gjøres en risikovurdering mht. kapasitet i
Norsk Helsenett.
Det ble kommentert at en bør vurdere om modellene også kan fungere for andre løsninger,
eksempelvis velferdsteknologisk knutepunkt (der det nå også pågår vurderinger rundt
fremtidig eierskapsmodell).

39/19-4

Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Dataansvar for felles kommunal journal
Siri Pernille Utkilen, Direktoratet for e-helse, presenterte foreløpige vurderinger knyttet til
dataansvar for felles kommunal journal.
Kommunesiden vil gjøre egne rettslige vurderinger og ønsker ikke å uttale seg nå.

39/19-5

Det er ønskelig at notatet også sier noe om eierskap til dataene, da data også brukes til
styringsformål. Notatet bør videre tydeliggjøre konsekvensene for pasient og innbygger.
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Overordnet organisering av tiltaket
Karl Vestli og Lene Skjervheim, Direktoratet for e-helse, presenterte foreløpige vurderinger
knyttet til overordnet organisering av tiltaket. Organiseringen av Akson ses i sammenheng
med og vil følge de samme prinsipper for fordeling av ansvar mellom det nye direktoratet og
NHN. Det er to ulike hovedalternativer for organisering av tiltaket; et program med to
programeiere eller to programmer og med et koordinert innføringsløp i kommunene.
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Uavhengig av hvilken modell man velger må det beskrives en modell for å sikre kommunenes
innflytelse og forankring i gjennomføringen. Prosjektet er i dialog med KS og kjerneteamet om
dette.
Det er delte meninger om hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen. Flere
uttrykker bekymring for å dele tiltaket i to programmer da det øker risikoen for suboptimale
løp og at journalløsningen ikke henger godt nok sammen med samhandling. Andre mener to
programmer er nødvendig for å redusere kompleksitet og risiko. Det vil også være to ulike
organisasjoner som skal drifte og forvalte løsningene og to programmer vil bedre rigge
organisasjonene for dette.
Flere kommenterte at det er uklart hvordan koordinering og håndtering av eventuell uenighet
vil skje på tvers av to programmer, dette er lite beskrevet i underlaget. Prosjektet svarte at
det vil være klare mekanismer for hvordan dette skal håndteres. Prosjektet vil beskrive dette
nærmere til neste møte.

39/19-6

Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Kontraktstrategi for felles kommunal løsning
Truls Losnegaard, Direktoratet for e-helse, presenterte foreløpige vurderinger knyttet til
kontraktstrategi for felles journalløsning. Prosjektet skal utrede ulike kontraktstrategier, og
det skal legges til rette for innovasjon og en hensiktsmessig konkurranse. Deler av
vurderingene er unntatt offentlighet.
Styret er enige i at det tilrettelegges for at tiltaket kan deles opp i flere anskaffelser for å
tilrettelegge for best mulig konkurranse. Dette må samtidig balanseres mot hva som gir en
hensiktsmessig forvaltning. Saken drøftes nærmere i neste møte.
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
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Styringsgruppemøte for Akson

Til
Dato
Saksnummer
Type

Møte 5/19
02.12.2019
49/19
Orientering og drøfting

Fra
Saksbehandler

Christine Bergland
Anita Lindholt

Akson – forprosjekt for helhetlig samhandling og felles journalløsning for kommunale
helse- og omsorgstjenester
Denne saken består av fire delsaker
Sak

Tittel

Sakstype

49/19-1

Generell status

Orientering

49/19-2

Gjennomføringsstrategi

Drøfting

49/19-3

Akson løsningsomfang og arkitektur

Drøfting

49/19-4

Organisering og ansvarsdeling

Drøfting

Sak 49/19-1: Generell status

Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering og ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Hensikt med saken
Gi Nasjonalt e-helsestyre en generell orientering om status i arbeidet.
Fremdrift
HOD har gitt forprosjektet utvidet frist til utgangen av februar 2020. Forprosjektets tidsplan er fortsatt
krevende mht. å oppfylle kravene i KS-ordningen og sikre tilstrekkelig involvering av kommunesektoren og
andre interessenter. Oppdragsfristen gir risiko for innhenting av intensjonserklæringer fra kommuner 1.
halvår 2020 og mht. å ferdigstille ekstern kvalitetssikring (KS2) inn mot budsjettprosessen for 2021.
Prosjektet har, i samråd med KS kjerneteam, satt opp flere temamøter for kommunesektoren o.a. relevante
interessenter. Temamøtene dekker alle sentrale tema og har innledningsvis hatt særlig fokus på arkitektur.
Prosjektet gjennomfører et avklaringsmøte med spesialisthelsetjenesten 26. november knyttet til bl.a.
omfang, arkitektur og organisering av samhandling. Planlagte møter fremkommer i møteoversikten, jf. Tabell
2 Møteoversikt. Figuren under viser forprosjektets milepælsplan, justert etter endret oppdragsfrist.

Figur 1 Forprosjektets milepælsplan

Milepæl 2 (MP2) er fullført. Det er gjennomført dialogmøter med 20 leverandører, i tillegg til
oppfølgingsmøter med enkelte leverandører. Forprosjektet vil så langt det er mulig stille opp dersom
leverandører ber om møte. Prosjektet vil også bidra i en konferanse med Norway Health Tech
12. desember med tema Akson og norsk og internasjonal e-helseindustri.
Forprosjektet oppfylte ikke MP3 innen 27.9. Arbeidet med løsningsomfang pågår fortsatt og rammer for
grensesnitt og avhengigheter er derfor ikke avklart. Dette vil bli lagt frem for Nasjonalt e-helsestyre den
24. januar.
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Angående MP 4 har forprosjektet gjennomført alle de seks planlagte referansebesøkene i Norden. Siste
besøk ble gjennomført til Sussa samverkan 11. november. I alle referansemøtene, eksklusiv Stockholm, har
KS kjerneteam, Legeforeningen og Sykepleierforbundet vært invitert. Legeforeningen var forhindret fra å
delta i møte med Sussa samverkan og kommunene kunne ikke delta i møte med Region Syddanmark. Se
kort oppsummering av referansebesøkene lenger nede i saken.
Prosjektet vil bare delvis oppfylle MP5 innen 30.11. Temamøter i kommunesektoren vil foregå etter denne
fristen og tilsvarende kan det være behov for flere avklaringer med spesialisthelsetjenesten. I tillegg er
omfanget på arbeidet endret fra når planen ble lagt og forprosjektet skal nå utarbeide en mer komplett
anbefaling om eierskapsmodeller og ansvarsplassering i fasen for forvaltning, drift og videreutvikling.
Vurderingen ble lagt frem for Nasjonalt e-helsestyre 28.10.
Aktiviteter knyttet til MP6 er i henhold til plan. Prosjektet har gjennomført alle observasjoner i
hjemmetjenesten og arbeider nå med å gjennomføre observasjoner på fastlegekontor. Arbeidet med å
oppdatere kostnadsestimatene fra konseptvalgutredningen er godt gang. De oppdaterte kostnadsestimatene
skal reflektere nye vurderinger knyttet til omfang, organisering og gjennomføring, og ta inn over seg
erfaringer fra referansebesøk i Norge og Norden. Prosjektet har avtale med Atkins om å gjennomføre
usikkerhetsanalyse. Planen er at kostnadsestimatene legges frem for Nasjonalt e-helsestyre den 24. januar.
Referansebesøk i Norden
Forprosjektet har gjennomført referansebesøk i Norden fra et utvalg større journalprosjekter for å innhente
erfaringer knyttet til prosjektstrategi. Det er gjennomført besøk til Sundhedsplatformen/Region Hovedstaden,
Region Skåne, Region Stockholm, Apotti/Helsinki-regionen, Region Syddanmark samt Sussa samverkan.
Noen læringspunkter fra referansebesøkene:












Betydning av god involvering av helsepersonell i alle faser, samt bruk av tverrfaglige arbeidsgrupper.
Tilsvarende for innbygger- og pasientperspektiv, i Region Skåne er pasienter ansatt inn i prosjektet.
Prosjektene beskrev ønske om endring i arbeidsprosesser og et høyt ambisjonsnivå for e-helse.
Virksomhetsutvikling like viktig som IKT, men nødvendig omstilling krever tid og kan være lett å
undervurdere.
 Region Syddanmark unntak her, de vektla ønske om å begrense omfang på tiltaket.
Anskaffelsen var begrunnet med utløp av kontrakt for eksisterende leverandør, og det var
behov for rask gjennomføring og ferdigstillelse av tiltaket.
Alle legger opp til, eller har hatt, et komprimert innføringsløp. Anbefaler at første innføringsprosjekt
har bredde i tjenesteområder, funksjonalitet og helsepersonellgrupper for å få tidlig utprøving av
løsningen. Viktig å legge inn tid til optimalisering etter første innføring.
Gevinst i felles løsning og deling av data var vektlagt av alle, Regionene Stockholm og Syddanmark
har også hatt felles løsning tidligere. Viktig å være oppmerksom på at det til tross for felles løsning
kan være krevende å oppnå harmonisering og gjennomgående lik bruk av data.
Alle beskriver anskaffelsesprosessen som intensiv og med behov for strenge krav til konfidensialitet.
De aller fleste har benyttet konkurransepreget dialog, bortsett fra én med konkurranse med
forhandlinger og én med begrenset anbudskonkurranse.
Utvidet arbeidsprosesstøtte kan oppleves som innskjerping på etterlevelse av lover og regelverk
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Tabellen under gir en oversikt over de gjennomførte referansebesøkene og karakteristika for de ulike
prosjektene.
Dato

Område

Prosjekt

Omfang

Fase

EPJleverandør

25.09

Region
Hovedstaden,
Danmark

Sundhedsplatformen

Alle sykehus i regionen

I drift

Epic

26.09

Region Skåne,
Sverige

Skånes Digitala
Vårdsystem (SDV)

Helse- og sjukvård med alle
vårdsentraler og sykehus, i tillegg
opsjon for kommunal helse og omsorg

Tilpasning

Cerner

09.10

Region
Stockholm,
Sverige

Framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM)

Helse- og sjukvård med vårdsentraler
og sykehus. I tillegg opsjon for
kommunal helse/omsorg og private.

Anskaffelse

(Ikke avgjort)

16.10

Helsinki-regionen,
Finland

Apotti

Kommunale helse- og
omsorgstjenester, tannhelse,
spesialisthelsetjenester,
sosialtjenester inkl. pensjon,
barnevern. Alle sykehus med, mange
kommuner, opsjon for enkelte av
kommunene.

Under innføring/i
drift

Epic

25.10

Region
Syddanmark,
Danmark

EPJ SYD

Alle sykehus i regionen

Tilpasning

Systematic

11.11

Sussa
samverkan,
Sverige

Framtidens vårdinformationsstöd
(FVIS)

Samarbeid mellom 5 mindre regioner i
Sverige (og fire til med opsjon).
Løsningen skal dekke deres helse- og
sjukvård med vårdsentraler og
sykehus.

Tilpasning

Cambio

Tabell 1 Oversikt for høstens referansebesøk i Norden

Status på utvalgte tema
Angående kontraktstrategi jobber prosjektet fortsatt med utgangspunkt i at tiltaket kan og bør deles opp i fire
anskaffelsesområder; felles kommunal journalløsning med tilgangsstyring, samhandlingsløsninger,
grunndataløsninger og kundestøtte. Prosjektet har jobbet videre med de tre alternative kontraktstrategiene
for felles journalløsning, blant annet med overordnede krav som vil kunne være med å definere
strategialternativene samt kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier og tildelingskriterier.
Prosjektet har også påbegynt arbeidet med kontraktstrategi for de øvrige anskaffelsesområdene, blant annet
i henhold til oppdatert plan for steg 1 av samhandlingsløsninger. Foreløpig vurdering er at behovene under
disse områdene antagelig vil kunne dekkes gjennom bruk av rammeavtaler samt avgrensede anskaffelser
knyttet til enkeltkomponenter.
Gjennomført og avtalt møteaktivitet i kommende periode
Forprosjektet samarbeider med tilstøtende program i KS/kommunesektoren om felles aktiviteter og
kommunikasjon. Vi samarbeidet blant annet om et eget møte for kommunesektoren i tilknytning til EHiNkonferansen 12. november og vil holde en felles pressefrokost 5. desember. Direktoratet deltar også på
møter i rådmannsutvalg og møter med kommunalråd/helse- og sosialsjefer sammen med
kommunerepresentanter/KS.
Dato
28.10.2019

Møte/aktør
Nasjonalt e-helsestyre

29.10.2019

Tannlegeforeningen, Viken og Oslo kommune - offentlig tannhelsetjeneste

01.11.2019

KS fagråd informasjonssikkerhet og personvern og KS fagråd arkitektur

01.11.2019

KS kjerneteam, organisering og ansvarsdeling

07.11.2019

NUFA
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07.11.2019

Rådmannsutvalg Vestfold

08.11.2019

Rådmannsutvalg Agder

08.11.2019

12.11.2019

Oppfølgingsmøte om arkitektur og informasjonssikkerhet (KS fagråd
informasjonssikkerhet og personvern og KS fagråd arkitektur, KS kjerneteam)
Sussa Samverkan, Örebro, representerer 5+4 regioner/län, erfaringsinnhenting
Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS))
Konferanse for kommunesektoren i tilknytning til EHiN

13.11.2019

Temamøte dataansvar og overordnede personvernkonsekvenser (KS kjerneteam m.fl.)

14.11.2019

Rådmannsutvalg Hedmark og Oppland

15.11.2019

Temamøte gjennomføringsstrategi for felles kommunal journal (KS kjerneteam m.fl.)

15.11.2019

KS Storbynettverk

15.11.2019

Helse- og omsorgssjefer, Sogn og Fjordane

18.11.2019

Spesialisthelsetjenesten, interregionalt fagdirektørmøte

18.11.2019

Helseplattformen, erfaringsoverføring

19.11.2019

NUIT

19.11.2019
20.11.2019

Temamøte arkitektur og personvernkonsekvenser (KS kjerneteam, KS fagråd personvern
og informasjonssikkerhet m.fl.)
Temamøte informasjonssikkerhet (KS kjerneteam m.fl.)

20.11.2019

Prosjektstyre

21.11.2019

Helse- og omsorgssjefer Hedmark og Oppland

21.11.2019

25.11.2019

Temamøte helsefaglig standardisering (KS kjerneteam, fag- og profesjonsforeninger,
helsemyndigheter)
Temamøte gjennomføringsstrategi for steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig
samhandling, samt temamøte kostnadsoverslag (KS kjerneteam m.fl.)
Rådmannsutvalg Nordland

26.11.2019

Rådmannsutvalg Finnmark

26.11.2019

Fellesmøte spesialisthelsetjenesten, forankring og innspill til omfangsvurdering

27.11.2019

Temamøte kontraktstrategi for felles kommunal journalløsning (KS kjerneteam m.fl.)

28.11.2019

KS e-helse faggruppe

29.11.2019

02.12.2019

Temamøte organisering og ansvarsdeling for Programmet Akson journal (KS kjerneteam
m.fl.)
Temamøte arkitektur, velferdsteknologi inkl. medisinsk avstandsoppfølging (KS
kjerneteam m.fl.)
Nasjonalt e-helsestyre

03.12.2019

Fastlegegruppen arbeidsmøte

04.12.2019

Rådmannsutvalg Troms

02.12.2019

EPJ-løftet fysioterapeut, styringsgruppemøte

05.12.2019

Pressefrokost om Akson

06.12.2019

KommIT-rådet

06.12.2019

Temamøte oppdatert samfunnsøkonomisk analyse (KS kjerneteam m.fl.)

10.12.2019

Temamøte helsefaglig standardisering

12.12.2019

Temamøte prosjektstrategi, SSD v0.6 (KS kjerneteam m.fl.)

12.12.2019

Norway Health Tech, konferanse om Akson

13.12.2019

Rådmannsutvalg Rogaland og Hordaland

20.12.2019

Temamøte grensesnitt (KS kjerneteam m.fl.)

11.11.2019

22.11.2019

29.11.2019
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xx.12.2019

Temamøte arkitektur og informasjonssikkerhet (KS kjerneteam m.fl.)

03.01.2020

Temamøte tidsplan (KS kjerneteam m.fl.)

09.01.2020

Tannlegeforeningen, Viken og Oslo kommune – offentlig tannhelsetjeneste

10.01.2020

Temamøte kostnadsoverslag (KS kjerneteam m.fl.)

10.01.2020

Temamøte personvernkonsekvenser (KS kjerneteam m.fl.)

14.01.2020

Helseplattformen, erfaringsoverføring (tentativt)

15.01.2020

Prosjektstyre

16.01.2020

Temamøte sentralt styringsdokument v0.8 (KS kjerneteam m.fl)

17.01.2020

Temamøte oppdatert samfunnsøkonomisk analyse (KS kjerneteam m.fl.)

17.01.2020

K10 HelseVelferd

24.01.2020

Nasjonalt e-helsestyre

13.02.2020

Nasjonalt e-helsestyre

Tabell 2 Møteoversikt
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Sak 49/19-2: Gjennomføringsstrategi for Akson
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Hensikt med saken
Prosjektet har vurdert strategier for stegvis gjennomføring for å redusere risiko, kompleksitet og kostnader.
Hensikten med denne saken er å få innspill på foreløpige vurderinger knyttet til gjennomføringsstrategi.
Prosjektet ber Nasjonalt e-helsestyre om innspill på:
•
•
•

Overordnet gjennomføringsstrategi for Akson (konseptet)
Gjennomføringsstrategi for tiltaket (felles kommunal journalløsning og steg 1 for samhandling)
Gjennomføringsstrategi for Programmet Akson journal, herunder:
o Modell for dekomponering og stegvis innføring av journalløsningen
o Faser og kontrollpunkter (stopp-punkter)

Gjennomføringsstrategiens innhold
Det er tatt utgangspunkt i Finansdepartementets foreløpige versjon av veileder for digitaliseringsprosjekter i
Statens prosjektmodell for å sette rammene for hva som skal svares ut i gjennomføringsstrategien.
Veilederen peker på at en gjennomføringsstrategi skal svare ut følgende fire områder:
1.
2.
3.
4.

Oppdeling av tiltaket i mindre leveranser.
Mekanismer for å stoppe tiltaket.
Interessenthåndtering og involvering av sluttbrukere.
Virkningsanalyse og strategi for nyttestyring.

Denne saken omhandler punktene 1 og 2. Punkt 4 er også nevnt. Punkt 3 er omtalt i sak 49/19-4.
Gjennomføringsstrategien tar utgangspunkt i anbefalinger fra konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen
av denne, og føringer fra HOD i oppdragsbrev fra 26. april 2019.
Anbefalinger fra konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen av denne (KS1)
Konseptvalgutredningen anbefalte at konseptet realiseres med trinnvis innføring og selvstendige veldefinerte
prosjekter som godkjennes hver for seg. Denne anbefalingen er støttet av ekstern kvalitetssikrer, som i
tillegg beskriver viktigheten av å dele gjennomføringen i styringsfaser og sette sammen prosjekter som
legger enkelte styringsprinsipper til grunn. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler at følgende prinsipper legges til
grunn i gjennomføringen av konseptet:
1. Fasetilpasning. Skille mellom anskaffelsesfasen, tilpasnings- og etableringsfasen, og innføringsfasen.
Prosjektene bør struktureres forskjellig avhengig av fase.
2. Tidlig volumvekst. Få mange brukere inn raskt da antall brukere er en viktig parameter for å få moment.
3. Tidlig gevinst. Sette sammen prosjekter hvor gevinst raskt kan vises, og bruke dette aktivt i
endringsledelse.
4. Plattformbasert. Gjennomføringsstrategien henger tett sammen med en plattformfilosofi. Dette åpner for
en kombinasjon av gradvis innføring av ny funksjonalitet i parallell med at eksisterende løsninger også
(selektivt og midlertidig) kan kobles på plattformen.
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5. Starte med kjerne. Løsningen kan starte med en funksjonalitet som løpende bygges ut og forbedres ned
nye bruksområder for å dekke flere aktører og funksjoner. Følge prinsippet om «Minimum Viable Product».
6. Samhandling i sentrum. Prioritere funksjonalitet og aktører som enkelt kan knyttes til deler av
samhandlingsløsningen.
7. Geografi. Under tilpasnings- og etableringsfasen bør geografi bare være et virkemiddel for å støtte opp
under et av prinsippene ovenfor (f.eks. tidlig volumvekst). Geografi kan være et prinsipp under
innføringsfasen.
Ekstern kvalitetssikrer påpeker også i sin rapport at det vil være et sterkt behov for tett fokus på
gevinstrealisering gjennom hele tiltakets levetid. En kort innføringsperiode og raskere utrulling av tiltaket som
er lagt til grunn i konseptvalgutredningen (6,5 år) kan være strategier som kan øke gevinstene av tiltaket.
Føringer fra HOD i oppdragsbrevet
I oppdragsbrev fra HOD, fra 26. april 2019, er følgende føringer beskrevet for gjennomføringsstrategi.
Forprosjektet skal:
•
•

Vurdere strategier for dekomponering og stegvis gjennomføring for å redusere risiko, kompleksitet
og kostnader.
Definere hvilke stoppunkter som kan innebære at gjennomføringen av tiltaket må stoppes, eller at
det må foretas omfattende endringer i måloppnåelse eller gjennomføring av tiltaket.

Overordnet gjennomføringsstrategi for Akson (konseptet)
Prosjektet har vurdert stegvis gjennomføring på ulike nivåer, som illustrert i Feil! Fant ikke referansekilden.
. På øverste nivå beskrives stegvis gjennomføring av totaliteten i konseptet; felles kommunal journalløsning
og helhetlig samhandling.

Figur 2 Oversiktsbilde av konseptet og tiltaket
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Prosjektet anbefaler at konseptet realiseres gjennom to ulike tilnærminger:
1) Realisering av felles kommunal journalløsning vil gjøres i ett tiltak, og det vil etableres en
programstruktur med tilhørende styringsmodell. Dette er videre beskrevet i sak 49/19-4.
2) For målbildet for helhetlig samhandling er det vurdert at høy usikkerhet fordrer en mer stegvis
tilnærming for å realisere målbildet. Usikkerheten er spesielt knyttet til tre områder:
•
•
•

Evnen til felles kommunal journalløsning til å ta i bruk den prioriterte
samhandlingsfunksjonaliteten.
Evnen til spesialisthelsetjenestens EPJ/PAS/kurve-løsninger til å ta i bruk den
prioriterte samhandlingsfunksjonaliteten.
Evnen til å understøtte nye samhandlingsformer med eksisterende felleskomponenter.

Usikkerheten knyttet til disse tre faktorene gjør det på nåværende tidspunkt svært krevende å lande på
en tydelig anbefaling på tilnærming for å realisere en helhetlig samhandlingsplattform. Prosjektet
anbefaler derfor at helhetlig samhandling realiseres gjennom flere steg i en utviklingsretning, som
illustrert i Figur 3.

Figur 3 Illustrasjon av tilnærmingen for å realisere konseptet

Innholdet i steg 1 er beskrevet nærmere i sak 49/19-3 Akson løsningsomfang og arkitektur.
Prioritering av stegene i utviklingsretningen for samhandling må styres. Nasjonal porteføljestyring er en av
prosessene i nasjonal styringsmodell for e-helse, og hensikten er å koordinere og prioritere tiltak av nasjonal
betydning. Denne prosessen er kort beskrevet i sak 49/19-4.
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Gjennomføringsstrategi for tiltaket
Prosjektet vil i sentralt styringsdokument beskrive gjennomføringsstrategi for de to delene som nå er
definert som tiltaket:
•
•

Felles kommunal journalløsning
Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling

Prosjektet har oppsummert hvordan tiltaket kan
gjennomføres stegvis i fire punkter:
1. Tiltaket deles opp i to programmer; et program for
Akson journal og et program for Akson
samhandling (steg 1).
2. Programmene deles inn i faser; Programmet
Akson journal deles opp i tre faser, 1)
anskaffelsesfase, 2) etablering- og tilpasningsfase
og 3) innføringsfase. Det følger en beskrivelse av
fasene for Programmet Akson journal lenger ned i denne saken. Programmet Akson samhandling
(steg 1) anbefales å deles inn i flere prosjekter som hver for seg vil gjennomføres faseinndelt.
3. Flere anskaffelser; Programmet Akson journal og Programmet Akson samhandling vil tilrettelegge
for at det kan inngås flere kontrakter for de ulike løsningene som skal anskaffes. Programmet Akson
journal skal anskaffe felles journalløsning, identitets- og tilgangsstyring, grensesnitt og integrasjoner,
og drift og forvaltning. For Programmet Akson samhandling vil det være mulige anskaffelser på
eksempelvis grunndata.
4. Stegvis innføring; Programmet Akson journal vil vurdere ulike alternativer for stegvis innføring, som
for eksempel vurdere tre ulike mulighetsdimensjoner: tjenesteområde, funksjonalitet og geografi.
Programmet Akson samhandling vil utvikle samhandlingsfunksjonalitet som innføres iht. plan og
forpliktelser til alle relevante virksomheter.
For innføring av samhandlingsfunksjonalitet har vi lagt følgende prinsipper til grunn for tiltaket:
•

•

•

Når felles kommunal journalløsning innføres i en kommune, skal den fungere med alle de nasjonale
samhandlingsløsningene som finnes på det tidspunktet. I etablering- og tilpasningsfasen innebærer det
at felles journalløsning må integrere seg mot ca. 85 grensesnitt. Dette innebærer bl.a. at kritisk
informasjon, pasientens legemiddelliste (PLL), bruk av sentral forskrivingsmodul, og innsyn i
journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten vil være tilgjengelig gjennom felles kommunal
journalløsning.
Ny samhandlingsfunksjonalitet gjøres tilgjengelig for brukere i kommunal helse- og omsorgstjeneste
gjennom innføringen av felles kommunal journalløsning. For kommuner som allerede har tatt i bruk felles
journal, vil fortsatt innføring av ny samhandlingsfunksjonalitet skje gjennom "Akson Journal AS".
Innføring av samhandlingsløsninger til kommuner og fastleger som ikke har tatt i bruk felles
journalløsning omfattes ikke av dette tiltaket.
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Gjennomføringsstrategi for Programmet Akson journal
Den videre beskrivelsen av gjennomføringsstrategi i dette saksnotatet gjelder for Programmet Akson journal.
For felles kommunal journal er det anbefalt å etablere et program som er faseinndelt i tre faser; 1)
anskaffelse, 2) etablering- og tilpasning, og 3) innføring, som skissert i Figur 4. I de neste avsnittene er de tre
fasene beskrevet ytterligere, sammen med prosjektets foreløpige vurderinger.

Figur 4 Illustrasjon av de ulike fasene

Fase 1: Anskaffelse
Som vist i Figur 4 skal alle 16 tjenesteområder inngå i anskaffelsen av felles kommunal journal sammen med
den kjernefunksjonaliteten som prosjektet har identifisert på løsningsomfang. I tillegg vil enkelte
tilleggsfunksjoner etterspørres på opsjon. Prosjektet legger til grunn vurderingene fra
konseptvalgutredningen om at journalløsningen skal anskaffes i markedet.
Fase 2: Etablering og tilpasning
I etablering- og tilpasningsfasen skal journalløsningen tilpasses de kommunale helse- og omsorgstjenestene
som skal benytte løsningen, samt at journalløsningen skal integreres med administrative funksjoner for
virksomhetene som først skal ta i bruk journalløsningen. Grad av fleksibilitet i denne fasen vil avhenge av
valgt leverandør, leverandørens strategi for å levere en helhetlig journalløsning og situasjonen i den enkelte
kommune.
Fase 3: Innføring
Prosjektet har utarbeidet en modell for dekomponering og stegvis innføring for å vurdere alternative
strategier for denne fasen. I det neste delkapittelet er modellens mulighetsdimensjoner beskrevet. Prosjektet
har med innspill fra KS kjerneteam vurdert at det ikke er hensiktsmessig å gå for langt i å anbefale en
innføringsstrategi i forprosjektfasen, da det er knyttet stor usikkerhet til flere av dimensjonene i forkant av en
anskaffelse. Modellen som beskrives kan benyttes i Programmet Akson journal for å vurdere alternative
gjennomføringsstrategier når leverandør av journalløsningen er valgt.
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Modell for dekomponering og stegvis innføring av felles kommunal journalløsning
Det legges til grunn at nyttestyring skal være førende for valg av strategi på innføring. For innføringsfasen
har prosjektet vurdert tre mulighetsdimensjoner for dekomponering og stegvis innføring som bør vurderes
ved valg av strategi, som illustrert i Feil! Fant ikke referansekilden.. Mulighetsdimensjonene er 1)
Tjenesteområde, 2) Funksjonalitet og 3) Geografi.

Figur 5 Mulighetsdimensjoner for dekomponering og stegvis innføring

1) Tjenesteområde
Prosjektet har vurdert at tjenesteområde som mulighetsdimensjon kan dekomponeres med utgangspunkt i
de 16 tjenesteområdene som er beskrevet i løsningsomfang. Det er vurdert at tjenesteområdene kan
grupperes i en lav, medium og høy grad av dekomponering med følgende inngående premisser:
•
•
•

Nyttestyrt (antall helsepersonell og grad av samhandling)
Teknisk vurdering (vurdering av dagens journalløsninger for de ulike tjenesteområdene)
Organisatorisk tilhørighet (hvilke tjenesteområder som har felles journalløsning i dag)

Lav grad av dekomponering av mulighetsdimensjonen tjenesteområde vil etter prosjektets vurdering
innebære at felles kommunal journal innføres for alle tjenesteområder samtidig. Ved lav grad av
dekomponering kan høyere nytte tas ut tidligere og en felles og koordinert opplæring for alle tjenesteområder
vil kunne innebære reduserte kostnader og kortere innføringstid. Risiko vil kunne tas ned ved at alle
tjenesteområder i det geografisk valgte området samhandler med spesialisthelsetjenesten og andre
kommunale og statlige tjenester gjennom de samme arbeidsprosessene (den samme
samhandlingsfunksjonaliteten), og at alle tjenesteområdene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
kan samhandle i felles journalløsning.
Gjennom referansebesøkene i høst er anbefalingen at første innføringsprosjekt bør ha stor bredde i
tjenesteområder og helsepersonellgrupper slik at man tidlig får bred utprøving av løsningen og kan
optimalisere den i etterkant av første innføring. Dette er også slik Helseplattformen planlegger innføring i
kommunene i Midt-Norge (alle tjenesteområder i kommunal helse- og omsorgstjeneste innføres samtidig).
Det er viktig at Programmet Akson journal henter erfaringer fra Trondheim og andre kommuner etter deres
innføring.
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Kommuner har gjennom KS kjerneteam og prosjektstyre uttrykt at det vil være høy risiko å innføre for alle 16
tjenestegrupper samtidig, både i store og små kommuner.
2) Funksjonalitet
De ulike alternativene for dekomponering av mulighetsdimensjonen funksjonalitet vil være knyttet til
kompleksitet og tilgjengelighet av funksjonalitet for felles kommunal journalløsning. Dette vil avklares i en
anskaffelsesfase.
Foreløpig har vi vurdert følgende dekomponering:
Kjernefunksjonalitet: Kjernefunksjonalitet er den funksjonaliteten som er nødvendig for at kommunale helseog omsorgstjenester kan yte helse- og omsorgshjelp på en tilfredsstillende måte.
Støttefunksjonalitet: Støttefunksjonalitet er den funksjonaliteten som er nødvendig for å støtte ytelse av
helsehjelp, støtte til analyse og noe funksjonalitet innenfor kunnskaps- og beslutningstøtte. Dette er
funksjonaliteter som vil være opsjoner i anskaffelsen.
Eksisterende kunnskaps- og beslutningsstøtte: Dagens funksjonalitet knyttet til beslutningsstøtte angir
hvorvidt en egenskap er forventet eller ikke. Eksempelvis angir dagens beslutningsstøtte
referansegenskaper for labsvar. En mer komplisert form for beslutningsstøtte gir isolerte anbefalinger om et
enkelt tiltak og kommer med konkrete anbefalinger basert på en regel eller referanseverdi. Dagens
funksjonalitet for kunnskapsstøtte vil tilsvare elektroniske oppslagsverk som for eksempel NEL og VAR.
Dette er funksjonalitet som er tilgjengelig i dag og ny funksjonalitet på dette området vil avhenge av hva som
eventuelt anskaffes i tillegg.
Da det er knyttet usikkerhet til hva som anskaffes av støttefunksjonalitet og av ny kunnskaps- og
beslutningsstøtte, har prosjektet vurdert at kjernefunksjonalitet og dagens kunnskaps- og beslutningsstøtte
vil være et minimum krav når ny felles journalløsning skal innføres. Funksjonalitet utover dette bør vurderes i
Programmet Akson journal og vil være avhengig av hva valgt leverandør kan tilby.
Kommuner har gjennom KS kjerneteam uttrykt at man trolig ikke ønsker å "maksimere" ny funksjonalitet i
første versjon/innføring av felles kommunal journal.
3) Geografi
I arbeidet med konseptvalgutredningen var geografi en av mulighetsdimensjonene som ble foreslått for
trinnvis og fasedelt innføring. Ekstern kvalitetssikrer støttet denne anbefalingen, men påpekte at geografi kan
brukes som et virkemiddel for å støtte opp under tidlig volumvekst og tidlig gevinst. Prosjektet har vurdert at
det vil være lite hensiktsmessig å innføre i mindre enkeltkommuner alene, både med hensyn til tid og
kostnader. Dette vil også være i strid med ekstern kvalitetssikrers anbefalinger om å ta hensyn til tidlig
volumvekst og tidlig gevinst. KS kjerneteam jobber med en representasjonsmodell på kommunesiden for
styring, innføring og gevinstarbeid. Når denne representasjonsmodell er klar, vil den benyttes som startpunkt
for å vurdere størrelsen på de geografiske områdene for hvert innføringsprosjekt.
Gjennom referansebesøkene i høst er anbefalingen at første innføringsprosjekt, ikke bare bør ha stor bredde
i tjenesteområder og helsepersonellgrupper, men også bør være av en viss størrelse med hensyn til antall
brukere. Dette er begrunnet med at løsningen bør testes hvor kompleksiteten er relativt høy.
Uavhengig av grad av dekomponering knyttet til geografidimensjonen, vil vi vurdere å legge til grunn et
prinsipp om at det åpnes for at kommuner vil få muligheten til å bli med i innføringsprosjektet som er satt til et
gitt tidspunkt. Dersom enkeltkommuner i en gruppe velger å ikke bli med i innføringen av felles kommunal
journalløsning når deres gruppe har muligheten, vil de ikke fritt kunne velge hvilket tidspunkt de får koblet
seg på senere. Dette må skje i avklaring med det sentrale innføringsprosjektet.
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Faser og kontrollpunkter (stopp-punkter) i Programmet Akson journal
Programmet Akson journal er, som allerede beskrevet på overordnet nivå, delt inn i tre hovedfaser;
anskaffelse, etablering og tilpasning, og innføring. Prosjektet har detaljert ut fasene i ytterligere to nivåer for
å kunne vurdere hvor det vil være hensiktsmessig med kontrollpunkter. Figur 6 illustrerer de tre hovedfasene
beskrevet på øverste nivå (nivå 1) og hvordan fasene kan deles opp ytterligere (nivå 2 og 3) for å vurdere
hvor det er mest hensiktsmessig å ha kontrollpunkter. Hvert av kontrollpunktene vil ha krav til hva som må
oppfylles før en fase kan starte opp og krav til hva som må være utført/oppfylt før en fase kan lukkes og
neste fase kan starte. Før en ny fase iverksettes bør det gjøres en vurdering av prosjektets estimerte
nettonytte. Under figuren følger en overordnet beskrivelse av fasene og kontrollpunktene, samt eksempler på
hva kravene ved kontrollpunktene kan være. Merk at fasenes innhold og varighet vil avhenge av valgt
leverandør – figuren er illustrativ.

Figur 6 Fasene og kontrollpunktene i Programmet Akson journal (illustrativ)

Fase 1: Anskaffelse
Anskaffelsesfasen kan deles inn i to underfaser, henholdsvis forberedelse til anskaffelse og
leverandørdialog. I en forberedelsesfase vil programmet utforme behovs- og kravspesifikasjon og i parallell
mobilisere deltakelse til leverandørdialogen i neste fase. Kontrollpunktet knyttet til denne fasen, kontrollpunkt
1, vil eksempelvis stille krav til at programmet i forberedelsesfasen har utarbeidet et konkurransegrunnlag,
mobilisert personer til leverandørdialogen og etablert "Akson Journal AS" som kan kunngjøre anskaffelsen.
Kontrollpunkt 2, som er i forkant av signeringen av kontraktene med leverandøren(e), følger etter fasen med
leverandørdialog, og er et kontrollpunkt som avgjør om det skal inngås kontrakt ved endt leverandørdialog
eller ikke. Gjennom leverandørdialogen vil programmet kunne konkludere på om tilbudt funksjonelt omfang
er i henhold til behovene beskrevet, hvordan det er foreslått å justere programmets gjennomføringsstrategi,
samt til hvilken pris. I løpet av dialogfasen er det dermed flere kontrollpunkter. Programmet vil også
utarbeide egne vurderinger, inkludert en risikoanalyse for de ulike leverandøralternativene som vil inngå i
kontrollpunkt 2.
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Fase 2: Etablering og tilpasning
I etablerings- og tilpasningsfasen skal journalløsningen tilpasses de kommunale helse- og
omsorgstjenestene som skal benytte løsningen, samt at journalløsningen skal integreres med administrative
funksjoner for virksomhetene som først skal ta i bruk journalløsningen. Det foreslås at denne fasen, på nivå
2, kalles for "Prosjekt 1" og at den løper frem til journalløsningen er innført med tilhørende
samhandlingsfunksjonalitet (dvs. samhandlingsfunksjonalitet som er tilgjengelig på dette tidspunktet) i
kommunene som vil inngå i Prosjekt 1.
I Figur 6 er Prosjekt 1 videre detaljert på nivå 3, med faser tilpasset et prosjekt som skal etablere og tilpasse
en journalløsning. Kontrollpunktene er på et overordnet nivå foreslått mellom hver av fasene i Prosjekt 1 for å
sikre at leveransene fra den gjennomførte fasen er i henhold til krav, og for å vurdere om prosjektet oppfyller
kriteriene for å starte opp neste fase. Fasens innhold, varigheten og kontrollpunkter vil kunne variere og er
avhengig av anskaffelsen og valgt leverandør.
Fase 3: Innføring
Det er foreløpig lagt opp til at innføringsfasen starter i 2025 for Prosjekt 1, etterfulgt av de resterende
kommunene frem til 2030. Innføringsprosjektene vil ha egne kontrollpunkter i forkant av hvert
innføringsprosjekt. De resterende innføringsprosjektene er forventet å være kortere sammenlignet med
Prosjekt 1, da funksjonaliteten i løsningen allerede vil være tilpasset i Prosjekt 1. Hovedfokus, ved siden av
innføring av journalløsningen med eksisterende samhandlingsløsninger, vil være å integrere
journalløsningen til de administrative funksjonene i virksomhetene. I forkant av hvert innføringsprosjekt vil det
hentes erfaringer fra de tidligere prosjektene, og justere plan m.m. basert på denne erfaringen.
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Sak 49/19-3: Akson løsningsomfang og arkitektur
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Hensikt med saken
Få innspill fra Nasjonalt e-helsestyre på foreløpige vurderinger og hovedanbefalinger knyttet til
løsningsomfang og arkitektur. Prosjektet ber særlig om innspill på:
•

Foreslått innhold i steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling.

Status og prosess
I denne fasen er behovsanalysen fra konseptvalgutredningen juli 2018 lagt til grunn. Analysen er videreført
for å avdekke detaljer knyttet til behov for følgende oppgaver og prosesser i kommunal helse- og
omsorgstjeneste:
•

Funksjonalitet i felles journalløsning for å understøtte å yte, administrere eller kvalitetssikre helseog omsorgstjenester til den enkelte innbygger.

•

Funksjonalitet i felles journalløsning som er avhengig av integrasjon med andre systemer i
kommunene og virksomhetene (f.eks. lønns- og personalsystem, økonomi- og fakturasystem,
betalingssystem, utstyrssystem).

•

Funksjonalitet for å sikre at helsepersonell og annet samarbeidende personell som bruker felles
journalløsning er identifisert og gis tilganger på riktig nivå.

•

Samhandling med helsepersonell og annet samarbeidende personell som bruker andre
journalløsninger eller fagsystem.

•

Samhandling med innbygger.

Arbeidet med løsningsomfang og arkitektur er nå i en fase der innspill bearbeides og dokumenteres. Det
utarbeides dokumenter 1) Vedlegg for løsningsomfang og arkitektur til Sentralt Styringsdokument (SSD), 2)
Bilag for Felles journalløsning og integrasjon med administrative systemer, samt 3) Bilag for Helhetlig
samhandling. I tillegg utarbeides det en mer leservennlig versjon av vedlegget hvor teknikker fra
tjenestedesign vil bli benyttet for å illustrere hvordan de nye løsningene vil understøtte helsepersonells
arbeidshverdag.
Arbeidsversjoner av vedlegget er allerede sendt til bl.a. prosjektstyret, KS kjerneteam og
spesialisthelsetjeneten. En 0.8-versjon vil bli sendt ut for innspill til referansekommuner, KS kjerneteam, KS
Fagråd arkitektur, KS Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern, Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet, fylkesmenn, fag- og profesjonsforeninger og Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon 29. november, med en frist for innspill medio januar.
I tillegg er det nødvendig å gjennomføre flere prosesser knyttet til:
a. Å avklare arkitekturvalg i KS fagråd arkitektur, KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern,
samt arkitekturfunksjonen i referansekommunene. Dette er en prosess som er startet. Det er avholdt
fire møter i november der utvalgte temaer knyttet til arkitekturvalg for felles journallløsning, helhetlig
samhandling, samt informasjonssikkerhet og personvern har vært diskutert. Det er foreløpig planlagt
to oppfølgingsmøter (29.11.2019 og 10.1.2020)
b. Å avklare teknisk gjennomførbarhet av ambisjonsnivået for samhandling i steg 1. Dette omfatter
både å vurdere konsekvenser for spesialisthelsetjenesten av å realisere ambisjonsnivået, samt å
avklare hvilken løsningsstrategi som skal ligge til grunn for å realisere ambisjonsnivået. Det er blant
annet planlagt et fellesmøte med spesialisthelsetjenesten 26.11 for å drøfte dette.
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Foreløpige vurderinger, innhold i steg 1
Som presentert i sak 49/19-2 anbefaler prosjektet at helhetlig samhandling realiseres gjennom flere
steg i en utviklingsretning.

Figur 7 Utviklingsretning for realisering av målbildet for helhetlig samhandling

Dette innebærer at vi i det sentrale styringsdokumentet vil beskrive og kostnadsestimere steg 1 i
utviklingsretningen for samhandling (og til felles kommunal journalløsning), i tillegg til å beskrive mulig
omfang i steg 2 og målbildet for samhandling, samt hvordan tiltakene i utviklingsretningen bør styres.
Dersom de nestene stegene i utviklingsretningen overstiger terskelverdien på 300 millioner i KS-ordningen
vil det være nødvendig å gjennomføre KS2 av disse. I ny veileder for digitaliseringsprosjekter har
Finansdepartementet en ambisjon om å gjennomføre kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter mellom 300
millioner kroner og 1 milliarder kroner på en mer "kompakt" måte enn tidligere og mener at KS2 skal kunne
gjennomføres på 6 uker dersom alle parter legger til rette for det.
Det anbefales at steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling bygger videre på de tekniske delene
av dagens e-helseløsninger, og inneholder foreløpig følgende leveranser:
o Grunndatatjenester. Etablering av nødvendige grunndatatjenester for Personell og Virksomhet.
Dette er både en nødvendig forutsetning for skalering av nasjonale samhandlingsløsninger som
krever tilgangsstyring, og det er nødvendig for å automatisere prosesser rundt tilgangsstyring i den
felles journalløsningen.
o HelseID og tillitstjenester. Nødvendig videreutvikling av HelseID og tillitstjenester for å kunne
skalere og håndtere nasjonal innføring av samhandlingsløsninger, inkludert data- og
dokumentdeling.
o Administrasjon av legemidler. Prioritert samhandlingsfunksjonalitet som kan løses langsiktig i
eksisterende nasjonale løsninger for samhandling. Legemiddelområdet har høyets prioritet, og derfor
er administrasjon av legemidler lagt inn i steg 1. Dette innebærer en videreutvikling av SFM, slik at
helsepersonell som får overført en pasient fra en annen institusjon kan vite om pasienten har fått
eller ikke fått legemidler som han eller hun står på.
o Forprosjekt for steg 2 i utviklingsretningen. Forprosjektet må blant annet ta stilling til behovet for en
plattformtilnærming til de nasjonale samhandlingsløsningene og se på hvordan ny
samhandlingsfunksjonalitet best kan realiseres.
Som beskrevet i sak 49/19-2 vil i tillegg innføringen av felles kommunal journalløsning inkludere alle de
nasjonale samhandlingsløsningene som finnes på det tidspunktet. Dette innebærer bl.a. at kritisk
informasjon, pasientens legemiddelliste (PLL), bruk av sentral forskrivingsmodul, og innsyn i
journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten blir tilgjengelig for helsepersonell gjennom felles kommunal
journalløsning. Samhandlingsfunksjonalitet som utvikles senere (steg 1, steg 2, osv.) vil også gjøres
tilgjengelig gjennom felles kommunal journalløsning for de som allerede har tatt i bruk løsningen.
Det gjenstår fremdeles møteaktivitet med sentrale aktører for å avklare innholdet i steg 1.

Notat side 17 av 32

Sak 49/19-4: Organisering og ansvarsdeling
Forslag til vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre ber prosjektet ta med seg innspill i det videre arbeidet.
Hensikt med saken
Få innspill fra Nasjonalt e-helsestyre på foreløpige vurderinger for organisering og ansvarsdeling.
Status og prosess
Akson er i sum et stort og komplekst konsept med mange grensesnitt og avhengigheter. Konsept 7 som ble
videreført fra konseptvalgutredningen er gjennom forprosjektfasen vurdert å måtte stykkes opp for å legge til
rette for en stegvis gjennomføring som blant annet kan ta ned risiko. Prosjektet vurderer ulike måter å dele
det opp tiltaket på, også innen organisering av gjennomføringen.
Tiltaket består av to hovedkomponenter; felles kommunal journalløsning (for kommunene utenfor MidtNorge), og steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling. Felles kommunal journalløsning og
samhandlingsløsningene vil trolig ha ulike eiere i den fremtidige FDVU-fasen (forvaltning, drift, vedlikehold
og utvikling). I kontraktstrategien er foreløpig vurdering å anskaffe felles journalløsning og eventuelle nye
komponenter for samhandling i separate anskaffelser. Felles journalløsning og samhandlingsløsningene har
i tillegg delvis ulike interessentbilder og vil trolig ha forskjellige finansieringsmodeller. Samlet vurderer vi det
som hensiktsmessig å legge ansvaret for realisering av tiltaket i to ulike programmer med ansvar for hver
sine deler; Programmet Akson journal og Programmet Akson samhandling.
Under behandlingen av sak 39/19-5 den 28. oktober kom det tilbakemeldinger på behov for en bedre
beskrivelse på hvordan avhengighetene mellom programmene skal håndteres. I tillegg til avhengighetene
mellom programmene er det også behov for koordinering med andre nasjonale initiativer. For å hente ut
gevinster knyttet til samhandling må utviklingen også koordineres med Helseplattformen i Helse Midt-Norge
RHF og tilhørende kommuner, samt tiltak knyttet til utvikling av EPJ/PAS/kurve i Helse Nord RHF, Helse
Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Vi vurderer at Direktoratet for e-helse, og nasjonal styringsmodell for ehelse, bør ha sentrale roller for å ivareta helheten. Dette er illustrert i Figur 8.
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Figur 8 Behov for koordinering mellom programmene og andre nasjonale initiativ

Nasjonal styringsmodell for e-helse og dens rolle i å ivareta helheten
Dagens nasjonale styringsmodell for e-helse består av Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget)
og NUFA (Fagutvalget). Styringsmodellen er etablert for å styrke gjennomføringsevnen til IKT-utviklingen i
helse- og omsorgstjenesten, og formålet er å nå målene i nasjonal e-helsestrategi, for å ta ut gevinstene av
e-helse raskere i helse- og omsorgssektoren.
Nasjonalt e-helsestyre er øverste nivå i den nasjonale styringsmodellen. E-helsestyret samler ledere i helseog omsorgssektoren for å samordne å styre utviklingen av e-helse i Norge. NUIT er ansvarlige for å innstille
årlige prioriteringer i nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske
problemstillinger. NUFA gir råd og faglige vurderinger knyttet til e-helse. Utvalget består av fagpersoner
innen helsefag og arkitektur, samt brukerrepresentanter.
Direktoratet for e-helse planlegger å opprette tre områdestyrer; Innbyggertjenester, Legemiddelområdet og
Samhandling. Områdestyret for samhandling er beskrevet i sak 45/19 i dette møtet, mens de to andre
avventes. Hensikten med områdestyrene er at sektoren skal bidra til å definere strategisk retning for
området, prioritere tiltak og bidra til effektiv innføring av tiltak. Styringsmodell for Programmet Akson
samhandling må sees i sammenheng med områdestyrene, og sammenhengen er videre beskrevet senere i
saken.
De nasjonale foraene og områdestyrene er illustrert i figuren under.

Figur 9 Nasjonale fora og områdestyrer

Notat side 19 av 32

NUFA, NUIT og Nasjonalt e-helsestyre involveres i tre hovedprosesser, som illustrert under.

Figur 10 Nasjonale prosesser

Den nasjonale porteføljestyringsprosessen skal koordinere, prioritere og følge opp tiltak av nasjonal
betydning. Mange av prosjektene og programmene i dagens nasjonale e-helseportefølje omhandler
samhandling, og det er naturlig å se til denne eksisterende prosessen for koordinering av både dagens og
fremtidige tiltak i utviklingsretningen for samhandling.
Programmet Akson journal og Programmet Akson samhandling bør inkluderes i nasjonal e-helseportefølje
på samme måte som for eksempel Helseplattformen i Helse Midt-Norge/Trondheim kommune, Regional
EPJ-modernisering i Helse Sør-Øst, Heliks i Helse Vest og FRESK i Helse Nord. Å inkludere programmene i
porteføljen endrer ikke programmenes styringslinjer, men innebærer at de følger porteføljens årshjul for blant
annet rapportering, som gir grunnlag for å følge opp at de ulike programmene har nødvendig koordinert
fremdrift.
Prosjektet vil, sammen med eier av porteføljestyringsprosessen i Direktoratet for e-helse, vurdere mulige
forbedringspunkter for å styrke den nasjonale porteføljestyringsprosessen, og drøfte disse med sektoren.
I tillegg til styrking av nasjonal styringsmodell og oppfølging av porteføljen bør rettslige virkemidler vurderes
for å sikre realisering av ønsket samhandlingsfunksjonalitet, som for eksempel i ny e-helselov som p.t. er på
høring i sektoren.
Organisering og ansvarsdeling for Programmet Akson journal
Oppgaver og faser
Realisering av felles kommunal journalløsning innebærer at det må gjennomføres en rekke oppgaver som
overordnet kan deles inn i følgende hovedoppgaver:
•
•
•

•

Anskaffe journalløsning
Anskaffe løsning for forvaltning av identiteter og rettigheter (IAM)
Etablere og tilpasse løsningene, herunder:
• Forberede organisering av etablering og tilpasning, inkludert helsefaglig standardisering
• Forberede for overgang til FDVU-fasen
Innføring og gevinstrealisering, herunder:
• Forberede innføring og gevinstrealisering

Disse hovedoppgavene kan overordnet deles inn i tre ulike faser som må skje i sekvens; anskaffelse,
etablering og tilpasning, og innføring som illustrert i figur under.
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Figur 11 Hovedprosjekter og oppgaver i de ulike fasene

I første fase er hovedoppgaven å gjennomføre anskaffelse av løsningene. Dette innebærer oppgaver knyttet
til å utarbeide kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag, samt evaluere og gjøre nedvalg av leverandører
før det til slutt inngås kontrakt. Det vil trolig gjøres separate anskaffelser for journalløsninger og løsninger for
forvaltning av identiteter og rettigheter (IAM-løsning)
Hovedoppgaven i første fase er å anskaffe løsningene, men som illustrert i figuren vurderer vi at arbeid
knyttet til etablering og tilpasning samt innføring også må påbegynnes i denne fasen.
Etablering og tilpasning av felles kommunal journalløsning innebærer behov for helsefaglig standardisering.
Felles journalløsning vil gi mulighet for støtte til felles helsefaglige beslutninger på en annen måte enn i dag,
både teknisk og organisatorisk. Dagens journalløsninger varierer med hensyn til hvor mye støtte til
helsefaglige beslutninger som gis, samt hvilke arbeidsprosesser som understøttes. Ny felles kommunal
journalløsning medfører at personell kan ha tilgang til samme kunnskapsgrunnlag, prosess- og
beslutningsstøtte integrert i journalløsningen. Det vil også bli mulig med likere arbeidsprosesser,
oppgaveoverføring, delt plan og felles oppfølging av pasienter med komplekse helseutfordringer.
For å kunne utnytte mulighetene en felles kommunal journalløsning gir må det ved etablering og tilpasning
av løsningen derfor gjøres en rekke beslutninger knyttet til helsefaglig standardisering. Dette arbeidet må
påbegynnes allerede i anskaffelsesfasen gjennom kartlegging av arbeidsprosesser, kartlegging av hva som
finnes av helsefaglig grunnlag, og hvem som er ansvarlige for dette.
Tilsvarende vurderes det at for å lykkes med innføring og gevinstrealisering allerede i anskaffelsesfasen må
det etableres et prosjekt for å forberede dette. Viktige oppgaver i tidlig fase vil være å etablere en regional
struktur for innføring og gevinstrealisering med lokale mottaksapparater.
Programorganisering
Realisering av felles kommunal journalløsning innebærer som beskrevet over at det må gjennomføres flere
prosjekter i ulike faser. Målsetningene for tiltaket knytter seg til å heve kvalitet og forbedre effektiviteten i
helse- og omsorgstjenesten. En kritisk suksessfaktor for tiltaket er derfor at det opprettholdes fokus på
gevinstrealisering og at tiltaket skal bidra til forbedrede arbeidsprosesser i virksomhetene og kommunene
som tar i bruk løsningen.
Kompleksiteten i tiltaket og behovet for sterkt fokus på endringsledelse og gevinstrealisering gjør at vi
vurderer det hensiktsmessig å organisere gjennomføringen som et program med utgangspunkt i MSPmetodikken (Managing Successful Programmes) anbefalt av Difi. 1 MSP er en helhetlig metodikk for
1

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/styring-og-organisering/virksomhetens-prosjektorganisasjon/programstyring
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programstyring, utviklet av den britiske forvaltning med utgangspunkt i erfaringer fra gjennomførte statlige
programmer. Metodikken er velprøvd og er benyttet som utgangspunkt for organisering av flere andre store
offentlige IKT-prosjekter, eksempelvis Modernisering av IKT i NAV og Helseplattformen.
Roller og ansvar i Programmet Akson journal
Foreløpig vurdering er at et nyopprettet selskap, "Akson Journal AS", deleid mellom kommunene og staten
(representert ved Norsk Helsenett eller HOD), vil få ansvaret for å realisere felles kommunal journalløsning.
Selskapet vil også ha ansvaret for den fremtidige forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av
løsningen (som drøftet i sak 39/19-3 den 28. oktober).
At ansvaret for å realisere løsningen legges til "Akson Journal AS" innebærer at det vil være styret i dette
selskapet som, innenfor de rammer og føringer som blir lagt av eiere og myndigheter, er øverste ansvarlig
for tiltaket.
Gitt dette har vi skissert organiseringen av programmet som vist i figur under:

Figur 12 Organisering av Programmet Akson journal

Organiseringen tar utgangspunkt i MSP-rammeverket og rollene som er definert der. I Tabell 3 gir vi en kort
gjennomgang av rollene, og ansvaret som ligger til disse. For en mer utfyllende beskrivelse av rollene vises
det til MSP-rammeverket.
Rolle

Beskrivelse

Sponsorstyre - Styret
i "Akson Journal AS"

Styret i "Akson Journal AS" vil, innenfor de rammene som gis av eierne og myndigheter, ha
det overordnede faglige og økonomiske ansvaret for tiltaket, og dermed ivareta oppgavene
som MSP-metodikken legger til "Sponsorstyre".
Styret vil blant annet være øverste ansvarlige for å:

Programeier –
administrerende
direktør i «Akson
Journal AS»

•
Definere strategisk retning for programmet
•
Sikre at programmet gjennomføres i tråd med mandatet som er gitt
Programeier vil utpekes av styret i "Akson Journal AS". Selskapets primære formål er å
realisere en felles kommunal journalløsning og det er naturlig at administrerende direktør i
dette selskapet som får rollen som programeier. Programeier er hovedansvarlig for
programmet, og at det når sine mål.
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Programstyret

Programstyret består minimum av programeier, programleder og endringseiere. De mest
sentrale oppgavene knytter seg til:
•
•
•

Bistå programeier med å gjøre strategiske veivalg og gi retning for de underliggende
prosjektene
Sikre at programmet leverer innenfor sine avtalte rammer (kostnader, fremdrift mm)
Løse strategiske problemstillinger mellom ulike prosjekter i programmet for å avklare
retning og sikre fremdrift i programmet.

I tillegg til programeier, programleder og endringseiere må det vurderes om programstyret
også bør inkludere andre aktører (eksempelvis fag- og profesjonsforeninger, fagmyndigheter
og/eller pasient- og brukerorganisasjoner).
Programleder

Programleder er ansvarlig for den daglige ledelsen av programmet og jobber tett sammen
med endringseiere (se under). Programleders ansvarsområder vil blant annet være:
•
•
•

Endringseier

Daglig ledelse av programmet, herunder oppfølging og kontroll med de ulike prosjektene
i programmet
Sikre at kapabilitetene i programmet leveres i tråd med planene
Koordinere prosjekter og innbyrdes avhengigheter.

Endringseier er ansvarlig for at kapabilitetene som leveres tas i bruk og kan realisere nytte i
linjeorganisasjonene. Endringseierne representerer linjeorganisasjonene (kommunene) og
ansvaret knytter seg primært til å sikre at:
•
•

Journalløsningen innføres i virksomhetene
Nødvendige endringer i arbeidsprosesser gjennomføres for å kunne realisere nytten av
journalløsningen

Endringslederne må jobbe tett sammen med programleder for å sikre at riktige kapabiliteter
leveres, og at disse blir brukt på best mulig måte for å skape nytte.
Foreløpige vurderinger knyttet til organisering av kommunene (se eget kapittel under) tilsier
at endringseierne i programstyret vil utgjøres av representanter fra 10 ulike regionale
nettverk.
PMO
(Programkontor)

Programkontoret understøtter programleder i sitt arbeid og er en sentral brikke for
koordinering og informasjonsflyt i programorganisasjonen. Programkontoret fyller to
hovedfunksjoner:
•
•

Gi støtte og rådgivning til de ulike prosjektene og initiativene
Ha styring og kontroll med prosjektene; kostnader, godkjenninger, dokumentstandarder
osv.

Arbeidet knyttet til sentrale gevinstrealiseringsplaner og oppfølging av gevinster sentralt er
naturlig å legge til PMO-funksjonen.
Programsikring
(kvalitetssikring)

Programsikringsfunksjonen må være uavhengig av programorganisasjonen.
Kvalitetssikringen vil være knyttet til sentrale kontrollpunkter (stopp-punkter). Vi viser til
gjennomføringsstrategien for nærmere beskrivelse av kontrollpunkter (stopp-punkter).

Fagråd

Programmet Akson journal blir et stort og omfattende program. Basert på erfaringsinnhenting
som er gjort gjennom forprosjektet og tiltakets kompleksitet har vi vurdert at det er behov for
fagråd som skal sikre at problemstillinger innenfor de respektive fagområdene ses i
sammenheng på tvers av prosjektene i programmet. Følgende fagråd vurderes
hensiktsmessige
•
•
•

IKT/arkitektur
Helsefaglige beslutninger
Informasjonssikkerhet og personvern

Rådene må bemannes på en måte som sikrer faglig tyngde og legitimitet.
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Brukerpanel

For å sikre involvering av brukere og ivaretakelse av innbyggerperspektivet, anbefaler
prosjektet å etablere et brukerpanel. Erfaringsinnhenting gjort gjennom forprosjektet viser at
involvering av innbyggere er et viktig suksesskriterium for å lykkes med prosjekter av en slik
art.
Brukerpanelet i Programmet Akson journal skal delta i arbeidet med felles kommunal
journalløsning på vegne av pasienter og innbyggere i Norge (utenom Midt-Norge). Sammen
med helsepersonell skal brukerpanelet høres i mange spørsmål om hvordan
journalløsningen bør utformes.
Brukerpanelet bør ha bred representasjon fra brukere av kommunal helsetjeneste, fordelt på
geografi, kjønn og alder.

Tabell 3 Beskrivelse av roller og deres ansvar

Roller og ansvarsplassering for arbeidet med gevinstrealisering i Akson Journal
Det er stor enighet i etablert metodikk om at ansvaret for å realisere gevinster bør plasseres der gevinsten
oppstår. I tråd med føringer gitt i tillegg til tildelingsbrev nr. 3 2019 bør det det derfor være de lokale
virksomhetenes ansvar å identifisere, realisere, måle og hente ut gevinster knyttet til journalløsningen. I
forlengelse av dette vil lokale virksomheter være ansvarlige for å utarbeide egne gevinstrealiseringsplaner,
samt jobbe for nødvendig endring i arbeidsprosesser slik at gevinster realiseres.
Forprosjektet legger til grunn at det med virksomheter henvises til kommuner. Hvordan arbeidet innrettes
innenfor den enkelte kommune, med underliggende virksomheter, bør være opp til virksomheten selv.
I et sektorovergripende tiltak er det imidlertid behov for gevinstarbeid på flere nivåer. For å kunne gi
Programmet Akson journal tydelig retning for nyttestyring og tidsriktig styringsinformasjon er det behov for en
sentral gevinstoppfølging. I tillegg vil det i et sektorovergripende tiltak som Akson være behov for å si noe om
hva tiltaket skal bidra til og hvordan arbeidet med realisering av gevinster går på sentralt nivå.
Det anbefales derfor at det i Akson er et todelt ansvar for gevinstarbeid. Sentralt vil man følge opp et sett
sentrale gevinster identifisert i forprosjektfasen og detaljert ut i egne gevinstrealiseringsplaner. Eksempler på
slike gevinster kan være færre uønskete hendelser i helse- og omsorgstjenesten som skyldes feil eller
manglende informasjon eller frigjort tid for helsepersonell til å møte fremtidens behov. Lokalt kan den enkelte
virksomhet bruke de sentrale gevinstene, eventuelt identifisere egne lokale gevinster som følger av Akson.
Den lokale virksomheten må utarbeide egne planer for gevinstrealisering for alle gevinster.
Sentral gevinstforvaltning
I forprosjektet er det identifisert et sett nasjonale gevinster basert på virkningene i den samfunnsøkonomiske
analysen fra konseptvalgutredningen og KS1. Det arbeides med å detaljere ut disse gevinstene og utarbeide
tilhørende gevinstrealiseringsplaner. Det legges til grunn at ansvaret for koordinering og oppfølging av
gevinster på sentralt nivå vil ligge til gevinstforvalter i programmet Akson Journal så lenge det eksisterer.
Gevinstforvalterne skal følge opp gevinstene i henhold til gevinstrealiseringsplanene og rapportere på
gevinstrealiseringen. I tillegg skal det identifiseres nye eller oppdaterte gevinster når tiltaket endres. I et
scenario der sentrale gevinster ikke realiseres i henhold til planer vil det være gevinstforvalternes ansvar å
fremme problemstillingen og iverksette tilretteleggende tiltak innenfor sitt ansvarsområde.
Gevinstforvalterne vil i tillegg være ansvarlige for å utarbeide verktøy, maler og veiledninger for lokalt
gevinstarbeid, og bidra med støtte og faglig sparring. Gevinstforvalterne vil også være ansvarlige for å løfte
frem suksesshistorier fra lokale virksomheter i forbindelse med implementeringen av Akson. Gitt
gjennomføringsstrategien er det sannsynlig at flere gevinster ikke er realisert ved programmets avslutning.
Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med gevinstrealisering etter programmets avslutning.
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Lokalt gevinstansvar
Gevinstansvaret på lokalt nivå vil ligge til den gevinstansvarlige i den enkelte kommune. Den
gevinstansvarlige skal sørge for å identifisere gevinster på lokalt nivå som følger av Akson utarbeide
gevinstrealiseringsplaner med tilhørende nullpunktsmålinger, følge opp og dokumentere realiseringen av
gevinster i henhold til plan og hente ut gevinstene slik at de nyttiggjøres.
For å identifisere gevinster og forankre et gevinstpotensial er det vesentlig at den gevinstansvarlige
involverer underliggende virksomheter, der gevinsten faktisk vil oppstå. Det anbefales at gevinstansvarlig
peker ut gevinsteiere i underliggende virksomheter som ansvarliggjøres for at hver enkelt virksomhet
realiserer forventede gevinster av kommunens investeringer.
Det er den gevinstansvarliges ansvar at gevinster realiseres og hentes ut. Dette innebærer å iverksette
tilretteleggende tiltak i et scenario der gevinster ikke realiseres i henhold til lokale planer.
Organisering av kommunene
Felles kommunal journalløsning innebærer at ulike virksomheter i opptil 291 kommuner vil ta i bruk en ny
felles journalløsning. Den nye journalløsningen vil innebære forbedret funksjonalitet og gi større mulighet for
samarbeid på tvers i kommunal helse- og omsorgstjeneste. For å realisere gevinster av den nye
kapabiliteten må arbeidsprosesser endres på mange områder.
Det vil ikke være gjennomførbart å sikre alle kommuner og virksomheter plass i programstyret som
endringseiere samtidig som beslutningseffektivitet skal ivaretas. Det vil derfor måtte etableres en struktur der
endringseierne representerer ulike endringsledere i ulike kommuner og virksomheter inn i programstyret.
Denne strukturen må sørge for å ivareta interessentene for alle deltakende kommuner. Samtidig må det
etterstrebes å gi mandater og fullmakter som legger til rette for raske og effektive beslutningsprosesser i
løpet av anskaffelsen.
Regionale nettverk vurderes som struktur for å peke ut endringseiere i programstyret, og i så fall skal det
etableres ti slike nettverk totalt. Dette innebærer at det vil bli ti endringseiere i programstyret. Endelig struktur
for hvordan kommunene skal representeres inn i programstyret og hvordan endringseier- og
endringslederrollene skal organiseres er ikke fastlagt.
Foreløpige prinsipper for interkommunalt samarbeid - Utarbeidet av KS kjerneteam
KS kjerneteam har utarbeidet prinsipper for hvordan kommunesiden kan representeres inn i programmet
med hensyn til både representativitet og fullmakter og forankring. Frivillighet og kommunenes selvråderett
ligger til grunn for modellen. De foreløpige prinsippene som er utarbeidet er følgende:
Følgende prinsipper bør legges til grunn for samstyringsmodell opp mot Programmet Akson journal.
a. Formalisering
•

Intensjonserklæring bør signeres av alle deltakende kommuner som et viktig verktøy for å sikre
at regjering iverksetter Akson-anskaffelsen(e).

•

Det bør åpnes opp for en «Forpliktelseserklæring» ved start av anskaffelsesprosessen som
representerer forpliktelse til anskaffelse under gitte forutsetninger, som for eksempel pristak,
gevinster m.m.

•

Det bør inngås en «Avropsavtale» der kommunene bekrefter inngåelse av avtale og de
forpliktelser dette medfører. Se skisse til prosess i Figur 13.

•

Det bør åpnes opp for at kommuner kan melde sin interesse for Akson-anskaffelsen som
«Opsjonskommuner» ifm. selve anskaffelsesprosessen. Dette er ingen forpliktelse til å anskaffe,
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men gir en klar indikasjon om ønske å være med i en senere fase. Det må avklares hvordan
dette håndteres finansielt og konsekvensene for brukskostnaden.
•

Kommunene vil gjennom forpliktelseserklæring og avropsavtale ha en exit-mulighet før endelig
avtale signeres, og forutsetter at frivillighet opprettholdes. Det er en målsetning om at alle
kommuner vil tilslutte seg en avtale, spesielt for å sikre oppfyllelse av nasjonale målsetninger
under én innbygger én journal, og Akson får derfor en særskilt oppgave med å ivareta
kommunenes interesser.

•

Deltakende kommuner og regioner må etablere mottaksprosjekter som kan behandle saker fra
programmet samt sørge for at lokale og regionale initiativ blir gjennomført, herunder opplæring,
endringshåndtering, gevinstarbeid m.m.

Figur 13 Skisse til forpliktelsesmodell

b. Representativitet

c.

•

Kommunal deltakelse i programstyret velges av de kommunene som har signert
forpliktelseserklæringen. Kommunene velges med bakgrunn i de geografiske regionene,
forutsatt at dette er etablert.

•

Styringsmodellen bør legge til rette for både direkte kommunal representasjon og regionale
nettverk-representasjon.

•

Styringsmodellen må sørge for å ivareta interessene for alle deltakende kommuner.

•

Det må etterstrebes å gi så brede mandater og fullmakter som mulig som legger til rette for raske
og effektive beslutningsprosesser i løpet av anskaffelsen.

•

Forutsatt frivillighet bør det legges til rette for at hver kommune aktivt må signere på og gjøre
avrop på sin del av anskaffelsen, før avtale med leverandør inngås. Dette adresserer
problemstillingen om brede mandater og lukkede prosesser da kommunen uansett vil ha
muligheten til å trekke seg fra anskaffelsen dersom resultatet ikke er godt nok. Dette legger
samtidig et tydelig press på anskaffelsesprogrammet om å sikre et så godt resultat for brukerne
som mulig.

•

Aktiv deltakelse og representasjon skal kompenseres og finansieres som en del av programmet.

Fullmakter og forankring
•

Alle programrollene må ha egne og tydelige mandater, spesielt for rollene som omhandler fag,
gevinst og prosess
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•

Det må åpnes for kommunal deltakelse i de respektive prosjektene i programmet (arkitektur,
løsning, prosesser, gevinster m.v.). Hvert prosjekt bør ha eget prosjektstyre for å sikre tydelige
beslutninger innen hvert fagområde. Det må sikres tydelige rutiner for eskalering av
problemstillinger som er utenfor mandatet til det enkelte fora eller rolle.

•

Deltakende kommuner må sørge for forankring i egne organisasjoner og i de regioner/kommuner
de (eventuelt) representerer.

•

Programmet og prosjektene må tillate saksbehandlingstid i regionale og eventuelle lokale
styringsgrupper (mottaksprosjekter) fra de kommunene som har signert på
forpliktelseserklæringen.

•

Det er viktig å gjenbruke eksisterende styringsstruktur og samarbeidsråd og holde nasjonale
rådgivende utvalg løpende orientert, for eksempel KommIT-rådet

•

Programmet bør etablere informasjonskanaler ovenfor alle deltakende kommuner

•

Programmet bør sørge for tydelig kommunikasjon ift konsekvenser for lokale og regionale IKTsamarbeid

Beslutninger i og utenfor programmets styringslinje
Gjennomføringen av Programmet Akson journal krever en rekke beslutninger i ulike faser. I utgangspunktet
er det frivillig for kommuner og selvstendig næringsdrivende om de ønsker å ta i bruk felles kommunal
journalløsning. Kommunenes selvråderett må derfor hensyntas. Dette medfører at sentrale beslutninger må
fattes i den enkelte kommune eller virksomhet utenfor programorganisasjonen. I Tabell 4 har vi oppsummert
sentrale beslutninger som må fattes for å realisere tiltaket, og hvorvidt de fattes i programmets styringslinje,
eller i den enkelte kommune eller selvstendig næringsdrivende.

Tabell 4 Sentrale beslutninger

Som tabellen viser har vi skilt mellom beslutninger i programmets styringslinje og beslutninger som må fattes
i den enkelte kommune og hos de enkelte selvstendige næringsdrivende. Utgangspunktet for tiltaket er
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frivillighet. Dette innebærer at kommuner og selvstendig næringsdrivende selv må fatte vedtak om å inngå
intensjonsavtaler, forpliktelseserklæringer og til sist gjøre avrop på avtalen og innføre løsningen.
For å kunne fatte beslutninger om kontraktsinngåelse med leverandører og beslutninger om å starte
innføring av løsningene må programmet derfor først forsikre seg om at et tilstrekkelig antall kommuner og
selvstendig næringsdrivende vil kjøpe løsningen, og ta den i bruk. Dette medfører et særlig ansvar for
endringseierne, som sammen med programeier, må sikre forankring og tilstrekkelig oppslutning blant
kommuner og selvstendig næringsdrivende til at tiltaket kan realiseres.
Interessenthåndtering og involvering
Programmet Akson journal vil ha et komplekst interessentbilde og tiltaket vil treffe helsetjenestene i 291
kommuner i tillegg til fastleger og andre selvstendige næringsdrivende som har avtale med kommunen.
Avhengigheten til beslutninger i de enkelte kommunene og selvstendig næringsdrivende gjør det særlig viktig
å sikre at beslutningene som tas innenfor programorganisasjonen oppleves å ha legitimitet. Bred forankring
vil være viktig både for at kommuner og selvstendig næringsdrivende skal gjøre avrop og ta i bruk løsningen,
og for at kommuner og selvstendig næringsdrivende som ikke forplikter seg initielt skal utløse opsjoner om
kjøp i senere faser. Erfaringer fra andre store statlige IKT-prosjekter 2 og referansebesøk prosjektet har
gjennomført, tilsier at involvering av brukerne er et vesentlig suksesskriterium for denne type tiltak. Det ligger
et særlig ansvar på endringseierne og programeier for å sikre tilstrekkelig forankring og involvering av
kommunene og de selvstendig næringsdrivende.
Innbyggere
Innbyggere og brukere er en sentral interessentgruppe. Erfaringsinnhenting gjort gjennom forprosjektet viser
at involvering av innbyggere er et viktig suksesskriterium for å lykkes med prosjekter av en slik art.
Innbyggere vil sikres involvering gjennom brukerpanelet beskrevet over, og det vil være aktuelt med
brukerinvolvering (ved eksempelvis ansettelse) i ulike prosjekter og delprosjekter i programmet.
Kommunene
Kommunene vil gjennom eierskap til "Akson Journal AS" utøve betydelig innflytelse over programmet.
Kommunene vil utover dette også representeres inn i programmet gjennom rollene som endringseiere i
programstyret som beskrevet ovenfor.
Utover representasjonen inn i programstyret vil kommunene også sikres representasjon inn i de ulike
prosjektene. Prosjektet vil også i samarbeid med KS kjerneteam se nærmere på hvordan eksisterende
samstyringsorganer i kommunesektoren, eksempelvis KommIT-rådet kan benyttes.
Helsepersonell
Felles kommunal journalløsning vil gi vesentlig større mulighet til å integrere støtte for arbeidsprosesser og
kliniske rutiner og prosedyrer enn systemene som i dag benyttes i kommunal helse- og omsorgstjeneste. For
å implementere dette på en hensiktsmessig måte, må fagpersoner og fremtidige brukere av løsningene
involveres tett i alle faser. Løsningene må tilfredsstille de ulike brukergruppenes behov, med mulighet for
lokale tilpasninger og fleksibilitet.
Det er derfor avgjørende å sikre bred deltagelse og representasjon fra helsepersonell, både i fagråd for
helsefaglige beslutninger, og i de ulike prosjektene i alle tiltakets faser.
Fagmyndigheter
I dag er det flere myndighetsorganer som har en rolle innen helsefaglig standardisering, og det gjennomføres
også vesentlig arbeid med dette i virksomhetene. Direktoratet for e-helse er normerende myndighet innen
2

Finne, Håkon "Styring og gjennomføring av store statlige IKT-prosjekter. Eksperters erfaringer og vurderinger."
Concept-rapport nr. 56.
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helsefaglig kodeverk og terminologi og vil ha en sentral rolle i å utarbeide nødvendige beslutningsunderlag
på dette området. Helsedirektoratet er øverste helsefaglige myndighet og bør sammen med
Folkehelseinstituttet ha en rolle i arbeidet med helsefaglig standardisering for å sikre at man er innenfor
faglige retningslinjer.
Fag- og profesjonsforeninger og pasient- og brukerforeninger
Pasient- og brukerforeninger og fag- og profesjonsforeninger er sentrale interessenter for tiltaket. Involvering
av disse må skje på flere nivåer i program, og prosjektorganisasjonene. Foreningene vil blant bli benyttet i
forbindelse med utpekelse av representanter for helsepersonell og innbyggere. Det kan også være aktuelt at
representanter fra disse gis en plass i programstyret, og/eller i prosjektstyrer, og/eller referansegrupper.
Organisering og ansvarsdeling for Programmet Akson samhandling
Målbildet for samhandling vil realiseres gjennom flere steg i en utviklingsretning. I arbeidet med ny ehelseorganisering (NEO) og etablering av nasjonal tjenesteleverandør 1.1.2020 er følgende ansvarsfordeling
mellom Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett lagt til grunn:
o
o

Direktoratet for e-helse skal legge til rette for beslutninger om hva tjenesteleverandør skal levere i
samstyring med sektoren, gjennom prosessene i nasjonal styringsmodell
Tjenesteleverandørens oppgave blir å definere hvordan oppgavene bør løses, og deretter løse dem
gjennom avtaler med oppdragsgiver. Tjenesteleverandøren skal ha frihet til å ta egne løsningsvalg,
innenfor nasjonale føringer og økonomiske rammer som er gitt.

Det er videre lagt til grunn at Direktoratet for e-helse skal ha det overordnede ansvaret for prosjekter og
programmer av strategisk karakter.
Tiltakene som kreves for å realisere målbildet for samhandling berører interessenter i kommunene, i de
regionale helseforetakene, i fagmyndigheter og hos selvstendig næringsdrivende aktører og private
avtalespesialister. Nytten av samhandlingsløsningene som skal leveres avhenger av koordinert utvikling med
andre løsninger i helse- og omsorgstjenestene, herunder særlig i kommunene og i RHF-ene.
For å lykkes med ambisjonene for samhandling er det avgjørende viktig at hvert av stegene i
utviklingsretningen forankres med de berørte interessentene slik at disse har et klart bilde og enighet rundt
hva som kreves for å realisere den ønskede utviklingen. Dette innebærer at det for hvert steg må avklares og
være enighet rundt hva de sentrale aktørene skal bidra med tanke på finansiering og ressursinnsats, samt
utvikling av egne løsninger utviklingsretningen er avhengig av. For å lykkes anses det nødvendig at dette
sikres gjennom forpliktende beslutninger i de enkelte berørte virksomhetene knyttet til finansiering,
ressursinnsats og utviklingsplaner.
Direktoratet for e-helse forutsettes å få det strategiske ansvaret for å realisere steg 1, og å være
hovedansvarlig for at målene nås. Steg 1 inneholder foreløpig følgende leveranser (som beskrevet i sak
49/19-3) av fire prosjekter som skal gjennomføres i perioden 2021-2024:
1.
2.
3.
4.

Grunndatatjenester (personell og virksomheter)
HelseID og tillitstjenester
Administrasjon av legemidler
Forprosjekt steg 2

Det gjenstår fremdeles møteaktivitet med sentrale aktører for å avklare innholdet i steg 1, men punktene
over er lagt til grunn i foreløpig organisering av Programmet Akson samhandling.
De fire prosjektene har ulik karakter. De tre første prosjektene er utviklingsprosjekter, mens det siste
prosjektet, forprosjekt steg 2, er et utrednings- og planleggingsarbeid. I henhold til prinsippene for
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ansvarsdeling mellom Direktoratet og NHN i forbindelse med ny e-helseorganisering (NEO) vil direktoratets
rolle i de tre utviklingsprosjektene først og fremst være som bestiller og kravstiller til utvikling fra NHN. NHN
vil være prosjekteier og ansvarlig for utførelsen av de tre utviklingsprosjektene. Dette innebærer at NHN
bestemmer hvordan utviklingen skal utføres, og er ansvarlig for å gjennomføre eventuelle anskaffelser det er
behov for.
Innføringen av funksjonalitet fra de tre utviklingsprosjektene i steg 1 vil skje gjennom henholdsvis
Programmet Akson journal og NHN:
•
•
•

Akson Journal AS innfører til de kommunene som har tatt i bruk felles kommunal journalløsning (f.o.m.
2024/2025).
NHN legger til rette for innføring til de kommunene som ikke har tatt i bruk felles kommunal
journalløsning.
NHN legger til rette for innføring i de regionale helseforetakene.

Om prosjektene i steg 1
1. Grunndatatjenester (personell og virksomhet):
Prosjektets foreløpige vurdering er at NHN bør være prosjekteier for dette prosjektet. Prosjektet innebærer å
etablere grunndatatjenester for personell og virksomheter som er nødvendige for at identitets- og
tilgangsstyringen i felles journalløsning og for dokument- og datadeling i de nasjonale
samhandlingsløsningene kan realiseres.
Foreløpig vurdering er at prosjektet er en kritisk forutsetning for realiseringen av felles kommunal
journalløsning. Felles kommunal journalløsning er avhengig av grunndataløftet for å kunne implementere
nødvendig identitets- og tilgangsstyring i journalløsningen. Dette gir behov for samarbeid som sikrer at
Programmet Akson journal er orientert om fremdrift for prosjektet for grunndataløft, og kan eskalere til eier
ved behov.
Direktoratet for e-helse har igangsatt et arbeide med å etablere et områdestyre for samhandling. Det kan
være naturlig at prosjekt Grunndata rapporterer til dette områdestyre, og at dette fungerer som
styringsgruppe for prosjektet.
2. HelseID og tillitstjenester:
Prosjektets foreløpige vurdering er at NHN bør være prosjekteier for dette prosjektet. Prosjektet innebærer
videreutvikling og etablering av tillitstjenester for å kunne skalere og håndtere nasjonal innføring av
samhandlingsløsninger. Prosjektet inkluderer også å ta i bruk de nye grunndatatjenestene for Personell og
Virksomhet i HelseID og andre tillitstjenester.
Direktoratet for e-helse har igangsatt et arbeid med å etablere et områdestyre for samhandling. Det kan
være naturlig at prosjekt Grunndata rapporterer til dette områdestyre, og at dette fungerer som
styringsgruppe for prosjektet.
3. Administrasjon av legemidler:
Prosjektets foreløpige vurdering er at NHN bør være prosjekteier for dette prosjektet. Prosjektet innebærer
videreutvikling av SFM med ny funksjonalitet for å kunne dele informasjon om administrasjon og forordning
av legemidler. En forutsetning for prosjektet er at SFM er ferdig utviklet i løpet av 2020.
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Prosjektet må forholde seg til flere sentrale interessenter, som for eksempel kommunene, Akson Journal
AS/Programmet Akson journal, de regionale helseforetakene, Statens legemiddelverk, m.fl. Det bør være
ressursbidrag fra alle disse interessentene inn i prosjektet for å sikre utvikling av best mulig løsning for
brukerne.
Funksjonaliteten som utvikles skal innføres gjennom Programmet Akson journal til de kommunene som
inngår i felles kommunal journalløsning. Dette medfører behov for koordinering og utveksling av informasjon
og kompetanse mellom dette prosjektet og Programmet Akson journal.
4. Forprosjekt steg 2:
Prosjektets foreløpige vurdering er at Direktoratet for e-helse bør være prosjekteier for dette prosjektet.
Prosjektet skal vurdere strategi, funksjonelt løsningsomfang og plattformvurdering for å realisere steg 2 i
utviklingsretningen for samhandling. Steg 2 vil trolig overstige 300 MNOK som er Finansdepartementets
terskelverdi for kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsanslag (KS2). Forprosjektet må derfor svare
ut de krav som stilles til underlag og kostnadsestimering før investeringsbeslutning. Dette vil blant annet
innebære å beskrive styringsmodell for steg 2.
Tekniske arkitektur- og løsningsvalg som gjøres i anskaffelse, etablering og tilpasning av felles kommunal
journal og tilhørende IAM-løsning vil være en rammebetingelse for øvrige steg på samhandling. Fremdriften
for Programmet Akson journal vil være en viktig avhengighet for forprosjekt steg 2, og det vil derfor være
viktig at ressurser og kompetanse fra Programmet Akson journal er del av forprosjektet for steg 2.
Forprosjekt steg 2 er et planleggings- og utredningsprosjekt. Dette forprosjektet er en videreføring av
forprosjekt Akson og inngår i målbildet for én innbygger - én journal. Det kan være naturlig at Nasjonalt ehelsestyre er styringsgruppe ettersom forprosjektet vil innebærer svært strategiske valg for sektoren knyttet
til samhandling, og det vil være behov for forankring på toppledernivå slik at beslutninger om fremtidig
samhandlingsfunksjonalitet gjenspeiles i beslutninger i den enkelte aktør/virksomhet.
Foreløpig organisering for Programmet Akson samhandling
Gitt beskrivelsene over har vi skissert foreløpig organiseringen av Programmet Akson samhandling som vist i
figuren under:
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Figur 14 Foreløpig organisering av Programmet Akson samhandling
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