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SAMMENDRAG: 
 
Kommunedirektøren ber i denne saken kommunestyret om å vedta intensjonserklæring 
om støtte og deltakelse i det videre arbeidet med Akson, -et system for helhetlig 
samhandling og felles kommunal pasientjournal. Intensjonserklæringen innebærer 
ingen kjøpsforpliktelse eller andre økonomiske forpliktelser, men gir Gausdal kommune 
muligheten til å delta og påvirke den videre prosessen. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt som skal 
resultere i bedre, digital samhandling; 

 En felles, kommunal pasientjournal og  
 Felles digitale løsninger som knytter helse-Norge sammen på tvers av virksomheter og 

forvaltningsnivåer.  

Akson har som mål å sørge for at pasientinformasjon blir tilgjengelig for rett behandler, på 
rett sted, til rett tid. Det vil gi helsepersonell støtte i viktige behandlingsvalg - samtidig som 
man reduserer uønsket klinisk variasjon. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, 
sykehjem, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme journalløsning, med 
funksjonalitet tilpasset deres behov. I tillegg skal nasjonale e-helseløsninger og komponenter 
utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet 
til å utveksle informasjon digitalt. En felles, kommunal journal og samhandlingsløsningene 
med spesialisthelsetjenesten skal i sum legge til rette for bedre samhandling.  
 
Sammen med prosjektet Helseplattformen (som gjelder spesialisthelsetjenesten og 
kommunene i Midt-Norge) og videreutvikling av spesialisthelsetjenesten (utenfor Midt-
Norge) sine pasientadministrative systemer (DIPS), vil en kunne realisere ambisjonen om «èn 
innbygger – èn journal».  



  
 
 

  
 
 

 

 
Helse Midt-Norge og kommunene der er i et eget løp. Helse Midt-Norge buker et annet 
journalsystem enn øvrige regionale helseforetak, og har allerede inngått en avtale med 
kommunene der om å utvikle Helseplattformen i fellesskap. Det er vedtatt at også dette 
systemet skal kunne samhandle med Akson, slik at målet om «én innbygger – én journal» 
realiseres for landet som helhet. 

 
Intensjonsavtaler og videre arbeid 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt sentralt styringsdokument til grunn for 
videre arbeid med Akson. For å sikre at Akson kan gjennomføres, ønsker helseministeren at 
kommunene signerer en intensjonsavtale om å anskaffe journalløsningen. Kravet er at minst 
halvparten av innbyggerne, (med unntak av Midt-Norge) skal stå bak en framtidig nasjonal 
løsning, utviklet og eid av kommunene selv. Dette må være på plass før regjeringen vil legge 
statlige midler inn i kommende statsbudsjett, fristen for signering er satt til 1. juli 2020 
 
 
Bakgrunn 
Melding til Stortinget nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal ble lagt fram av 
Stoltenberg II – regjeringen, og beskriver de overordnede målene for arbeidet med 
digitalisering i helsesektoren:  

 Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 
 Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 
 Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

Målene er fastholdt i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, (St.mld nr 7 (2019-2020).  
 
Konseptutvalgsutredningen fra 2018 konkluderte med at helsepersonell ikke har god nok 
informasjon om pasientene. Dagens digitale verktøy i er lite egnet for å jobbe effektivt, og 
mye tid som kunne gått til pleie og omsorg, brukes til å innhente og kvalitetssikre 
informasjon. Intervjuer gjennomført av Direktoratet for e-helse med helsepersonell i 2018 gir 
følgende bilde av dagens situasjon: 

 "Det er vanskelig å finne den viktige informasjonen om pasienten i journalsystemet, og holde 
seg oppdatert på eventuelle endringer.", Sykepleier i hjemmetjenesten 

 "Vi har foreldre på døren som ber om 6 ukers kontroll, så vet vi ikke at de har født engang.", 
Helsesøster i kommunen 

 "Det blir brukt enormt med tid og ressurser i dag både i fastlegepraksis og på legevakten for å 
innhente opplysninger som allerede finnes i ulike systemer […]", Fastlege 

En kartlegging gjennomført av Direktoratet for e-helse i 2017 viser at en og samme kommune 
eller interkommunale samarbeid kan ha opptil åtte ulike journalsystemer.  
Konsekvensen er at informasjonen om innbyggere ligger spredt og er vanskelig å dele mellom 
ulike kommunale tjenester. Systemene understøtter ikke pasientforløp på tvers av 
omsorgsnivå eller innad i en kommune. 
 
Innbyggere vil i løpet av et livsløp være i kontakt med mange ulike aktører i helse- og 
omsorgssektoren. Felles for aktørene er at de trenger informasjon fra innbygger og fra 
hverandre for å kunne utføre tjenester med høyest mulig kvalitet. Samhandling mellom 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/


  
 
 

  
 
 

 

spesialisthelsetjenesten og alle kommunale helse- og omsorgstjenester medfører at mange 
pasientforløp går på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Behovet for å utveksle 
pasientinformasjon raskere har økt med samhandlingsreformen, blant annet fordi pasienter 
skrives ut tidligere fra sykehusene til videre oppfølging i kommunene. Ofte opplever pasienter 
og innbyggere at de må gjenta informasjon til stadig nye tjenesteledd, og at de selv må ta 
ansvar for at ulike nivå og ledd i helsetjenesten har oppdatert og korrekt informasjon. 
 
Konseptvalgutredningen 
Direktoratet for e-helse fikk i februar 2018 i oppdrag å å løse behov innen klinisk 
dokumentasjon og pasientadministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Oppdraget 
spesifiserer at det tas høyde for behovet for samhandling mellom helsetjenesten og andre 
kommunale og statlige tjenesteområder. Rapporten ble utarbeidet i perioden februar til juni 
2018.  
 
Konseptvalgutredningen utredet flere konsepter, hvorav tre ble spesielt grundig vurdert opp 
mot nullalternativet (dagens løsning). Alle tre konseptene viste høyere måloppnåelse og bedre 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn nullalternativet. Konsept 7 (en nasjonal løsning) ble 
ansett som klart best. Løsningen skal brukes av alle kommuner, fastleger og andre 
avtaleparter. Konseptet har høyt ambisjonsnivå for samhandling med spesialisthelsetjenesten. 
 
Dagens løsninger for pasientjournaler dekker ikke de krav som finnes til sikker, tilgjengelig 
informasjon om pasienter. De tilfredsstiller ikke kravene til sikker informasjonsutveksling 
internt i kommunen, mellom kommuner eller mellom nivåene i helsetjenesten. Dette kan gi 
kostnader i form av tapt helse hos enkeltindivider (p.g.a. av feil eller mangelfull informasjon) 
og betydelig merarbeid for ansatte.  
 
Det reelle valget kommunene står ovenfor er å velge å utvikle og anskaffe en slik løsning 
alene, eller sammen med andre kommuner. Å sammenligne dagens kostnader med framtidige 
kostnader for Akson vil ikke være hensiktsmessig. 
 

   Figur 1: Tidslinje for én innbygger - én journal 

 
Samarbeidet mellom staten og kommunene 
Akson forutsetter et tett samarbeid mellom stat og kommune for å kunne lykkes. Det sentrale 
styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring danner grunnlaget for at HOD kan fremme en 
sak om videre finansiering i statsbudsjettet for 2021. At mange kommuner signerer 

https://ehelse.no/publikasjoner/konseptvalgutredning-nasjonal-losning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste


  
 
 

  
 
 

 

intensjonsavtalen vil bidra til å skape grunnlag for at regjeringen vil gå videre. Det er lagt til 
grunn en tilnærming basert på frivillighet, uten lovpålegg for kommunene, fastleger og andre 
private aktører med avtale. 
 
Felles kommunal journalløsning kan innføres i opptil 291 kommuner. Kommunene må 
organiseres på en måte som sikrer effektive kommunikasjons- og forankringsprosesser, 
samtidig som en ivaretar kommunal representasjon og innflytelse på beslutninger. Alle 
kommuner (utenfor Midt-Norge) vil ikke nødvendigvis være representert som eiere i «Akson 
journal AS», men alle sikres involvering og innflytelse. Kommunene som inngår på eiersiden 
vil ha direkte innflytelse gjennom eierskapet. Vedtekter og aksjonæravtale utarbeides i 
selskapsetableringen, og eierstyringen av selskapet vil skje gjennom generalforsamling. Staten 
åpner for å kunne inneha en mindre eierandel i selskapet med ansvar for Aksjon journal 
(kommunal pasientjournal). Sentralt styringsdokument konkluderer ikke på endelig struktur, 
men modellen som foreslås tar utgangspunkt i at kommunal representasjon i programstyret 
ivaretas av representanter på kommunedirektørnivå som velges fra regionale nettverk på tvers 
av landet. Modellen forutsetter at hver region tar koordineringsansvar på vegne av de 
kommunene som inngår i det regionale nettverket og representerer disse i programstyret.  
 
Finansiering 
Sentralt styringsdokument anbefaler finansieringsprinsipper som omhandler 
tilskuddsordninger, låneopptak og tjenesteprising. Staten legger til grunn at kommunene selv 
må finansiere investeringen og forvaltning og drift av løsningen, slik som i dag. Staten har 
imidlertid signalisert at de vil finansiere myndighetsoppgaver og programaktiviteter knyttet til 
Akson journal.  
 
Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal journal 
til 8,8 mrd. kr. Staten dekker 1,4 mrd. kr. 45 % av de resterende 7,4 mrd. kr er knyttet til selve 
gjennomføringen av programmet, hvorav 55 % er lokale innføringskostnader som i hovedsak 
er arbeidstimer i den enkelte kommune. Det arbeides med å tydeliggjøre 
finansieringsmodellen og hvordan denne kommer til anvendelse både samlet og over tid, slik 
at de kommunaløkonomiske konsekvensene av tiltaket blir tydeliggjort. 
 

 
       Figur 2: Foreløpig kostnadsoverslag. Ressursbidrag innebærer egeninnsats i kommunene 

Arbeidet med Akson er et mangeårig utviklings- og anskaffelsesløp. Det er vanskelig å vite 
med sikkerhet hvor store kostnadene vil bli til slutt. Kvalitetssikringen av sentralt 
styringsdokument (KS2) vil kunne gi noe bedre anslag enn det vi har i dag. Imidlertid er det 
all grunn til å tro at kommunen i framtiden vil måtte investere betydelige beløp i bedre 



  
 
 

  
 
 

 

pasientadministrative digitale løsninger. Det er frivillig å delta. Kommunen, fastleger og 
andre private med avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det påhviler 
fortsatt den enkelte virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, 
føringer og standarder.  
 
HOD har fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) som trolig blir 
behandlet før sommeren. Loven regulerer kommunenes plikt til å ta i bruk standarder, 
nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. Dersom loven vedtas vil den innebære at alle 
helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at egne journalløsninger til enhver tid anskaffes, 
utvikles og forvaltes opp mot standardiserte myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger og å 
ta disse i bruk i tjenesten.  
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører, 
samt en koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. 
Deltakelse i Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende 
kommuner i arbeidet med felles løsninger.  
 

 
Figur 3: Videre arbeid med Akson 

 
 
 
VURDERING: 
 
Signering av intensjonserklæringen innebærer ingen økonomisk forpliktelse for kommunen. 
Den totale kostnaden ved innkjøp av Akson er foreløpig usikker, jfr. avsnittet om finansiering. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at intensjonserklæringen blir signert, da det er behov for en 
bedre og sikrere løsning for elektronisk pasientjournal i kommunen. Initiativet er nasjonalt, og 
vil innebære tryggere samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten, til det beste for 
kommunens innbyggere.  
 
KS er engasjert i arbeidet med Akson, og på deres hjemmeside finnes utdypende informasjon 
om prosjektet: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/  
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-65-l-20192020/id2696053/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/


  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 
1. Kommunestyret i Gausdal støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og vedtar å signere 

intensjonserklæringen.  
2. Det forutsettes lagt fram en ny sak for kommunestyret før eventuell inngåelse av 

forpliktende avtale. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 40/20 den 10.06.2020. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret i Gausdal støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og vedtar å signere 

intensjonserklæringen.  
2. Det forutsettes lagt fram en ny sak for kommunestyret før eventuell inngåelse av forpliktende 

avtale. 


