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leder 
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Arkivsaksnr.: 20/195-9   Arkiv: 033  

 

Temamøte 23.06.20  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Råd for funksjonshemmede 23.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Temamøte  

 

Sak 1:  

Orientering om utbruddet av Covid-19 v/kommunalsjef helse og omsorg, Christine Myhre 

Bråthen.  

 

Sak 2:  

Status handlingsplan/arbeidsplan v/leder 

 Planen er gjeldende for valgperioden med muligheter for justeringer underveis.  

 To medlemmer av rådet sluttfører planen før den politisk behandles.  

 

Sak 3:  

Leder/nestleder referer fra møter han har deltatt på. 

 

  

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 15/5081-17   Arkiv: G21 &14  

 

Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Eldrerådet 22.06.2020 

26/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020 

6/20 Råd for funksjonshemmede 23.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding for Ringerike interkommunale legevakt 2019 tas til orientring. 

 

 

  

Bekrivelse av saken: 

Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for innbyggerne i 

kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå.  

Etter at dagens lokaler ble for små for å dekke framtidens behov, fikk Rådmannen fullmakt til å 

ferdig-prosjektere et nytt helsebygg på tomt ved Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler 

til interkommunal legevakt og ambulansestasjon, jfr. Kommunestyret vedtak 54/17, datert 

04.05.2017. 

 

Utenom ordinær drift har det blitt lagt ned mye arbeid for å sikre brukermedvirkning til nytt 

legevakts bygg.  Planlegging av ny legevakt har dermed vært en av hovedaktivitetene i 2019.  

Det har vært krevende prosesser i både brukergruppe og prosjektgruppe med å bistå og 

kvalitetssikre at ny legevakt skal bli så bra som mulig.   

 

Utbygging av det nye Helsebygget har kommet langt.  Fremdriftsplan for 2020 er at 

overlevering av bygget er berammet til juli 2020 med planlagt åpningen i september. 

 

Regnskapet for Ringerike interkommunale legevakt viser en overskudd på kr. 944 696,69 i 

2019.  Det er i hovedsak refusjoner fra staten på kr. 832 352,- som medfører et overskudd.  

Refusjonene er ikke budsjettert da kommunalt oppgjør for legevakt ikke var på plass da 

budsjett 2019 ble lagt. 

 

 

 

Rådmanns vurdering 

Ringerike interkommunal legevakt er organiser som et «Vertkommunesamarbeid» med 

Ringerike kommune som vertskommune.  De nye samarbeidsavtaler med samarbeidende 
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kommuner, gjelder fra innflytting i ny legevaktsbygg og fem år fram i tid.  Avtalen løper videre 

for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før utløpsdato.   

 

Ringerike interkommunal legevakt har et regnskapsoverskudd på drift i 2019. 

 

Husleien vil i henhold til samarbeidsavtalen fordeles på samarbeidskommuner i folketall 

angjeldende år, som utgjør 46,8% for Ringerike kommune.  Kostnader ble i sak 18/2544-1, 

dato 28.06.2018, allerede omregnet til 2020-kroner (5% pristigning over 2 år), men i forhold 

til folketall for 2017.  Driftsutgiftene er tentative tall i budsjettet og kan utgjøre noe usikkerhet.   

 

Rådmannen legger med dette fram årsrapport (se vedlegg), fra Ringerike interkommunale 

legevakt.   

 

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 Ringerike interkommunale legevakt 

Handlingsplan 2019 

Oppgjør regnskap 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arkivsaksnr.: 17/3357-13   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

10/20 Eldrerådet 25.05.2020 

7/20 Råd for funksjonshemmede 23.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 
Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måneden der meldte saker tas opp og gjennomgås. Referater 

publiseres i ESA etter hvert møte. Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Anne Marie Thomle Brager, enhetsleder  

- Annlaug Helgerud, enhetsleder  

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Anne Therese Sortebekk, jurist tildelingskontoret 

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver  

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver  

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor utdanning og familie  

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt  

 

Det har i andre halvår av 2019 vært avholdt fire møter. Saker som har vært oppe i 

kvalitetsutvalget andre halvår av 2019: 
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 Fortsettelse av sak 20/19  

Det arbeides med å forbedre samarbeid mellom psykisk helse og rus, Vestre viken og 

kommunale enheter vedrørende pasienter som har ulike diagnoser, og som av den 

grunn faller innenfor flere ansvarsområder. Dette er pasienter som lett kan ‘falle mellom 

to stoler’ og som de ulike instansene kanskje trenger å samarbeide tett om. Samtidig 

arbeides det også med voldsrisikovurderinger i de tilfellene det er behov for dette. 

 

 Fortsettelse av sak 1/2018 – Forslag til prosedyre for klagebehandling  

Ny saksbehandlingsrutine for klagebehandling av kommunale vedtak fra 

tildelingskontoret er gjennomgått. Prosedyren har fått flere innspill og vil bli revidert ut 

ifra dette. Formål med prosedyren: Gode rutiner ved klagesaksbehandling, samt sikrer 

at rettsikkerheten ivaretas for pasienten ved å føre kontroll med om faktum i saken er 

riktig, om det foreligger endringer etter at vedtak er fattet, og om det er hold i 

grunnlaget for avgjørelsen, f.eks. om det er hold i at pasienten er tilbudt forsvarlige 

tjenester.  

 

 Prosedyrer for blodprøvetaking 

Det er behov for en samarbeidsprosedyre mellom kommunale avdelinger i de tilfellene 

avdelingene selv ikke har kompetanse til å ta blodprøver av egne pasienter. Det må 

utformes en samarbeidsprosedyre dersom det ikke er hensiktsmessig at personalet får 

opplæring i dette. I enkelte tilfeller tar en avdeling så sjeldent blodprøver at det er bedre 

at denne oppgaven løses i samråd med andre avdelinger. 

 

 Trygg hjemme. Gjennomgang fra brannvesenet. 

Kvalitetsutvalget har fått en gjennomgang fra brannvesenet vedrørende kommunal 

avtale om trygghetsalarmer tilkoblet brannsentral. Kommunal sjekkliste for 

brannsikkerhet i private hjem er gjennomgått med foreslåtte tiltaksplaner. Dette er 

sjekklister kommunens avdelinger benytter for å redusere risiko for brann i pasientenes 

private hjem.  

 

 Infeksjonskontrollprogram  

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal forbedre og systematisere tilgjengelig 

infeksjonskontrollprogram. Arbeidet er påbegynt, og det må revideres opp mot dagens 

krav og de prosedyrer som foreligger per i dag. 

 

 Informasjon vedrørende tilsyn kap 9, tvang og makt 

Det er gjennomført internrevisjon i kommunen på vegne av fylkesmannen. Foreløpig 

status etter tilsynet har vært oppe som i kvalitetsutvalget. informasjon om 

prosjektgruppens sammensetning, hvilke kriterier fylkesmannen har satt for tilsynet, 

hvordan tilsynet har vært gjennomført og foreløpige funn fra de stedene som har vært 

undersøkt.  

 

 

 Tilbakemelding fra KE (koordinerende enhet) vedrørende tilbakemeldingsskjema 

i helse og omsorg 

Kvalitetsutvalget har fått en tilbakemelding på håndtering av skjema for tilbakemelding 

på kvalitet i Ringerike kommune. Frem til nå har tilbakemeldinger blitt håndtert av den 

enkelte avdeling ved leder. Det er nå ønske om et mer overordnet system der 
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kvalitetsrådgiver har oversikt over alle tilbakemeldinger. Samtidig er det ønskelig med 

en rutine som sikrer riktig og lik håndtering av alle disse henvendelsene slik at 

kommunen sikrer lik praksis. 

 

 Sjekklister for primærkontakter 

Det har kommet innspill til sjekkliste for primærkontakter. Dette er en liste som 

inneholder all informasjonen kommunen bør kartlegge for å få et godt bilde av helse og 

funksjonsnivå på egne pasienter. Sjekklisten er under evaluering og alle innspill vil bli 

lagt inn i denne. Denne saken har vært oppe flere ganger høsten 2019 og vil bli endelig 

avgjort på nyåret.  

 

 Miljørettet tilsyn 

Kommuneoverlege har informert om foreløpig status for nasjonalt tilsyn med miljørettet 

helsevern i sykehjem og andre boformer med fellesrom i Ringerike kommune. Det er nå 

sendt et brev til kommunalsjef der det bes om etablering av internkontrollsystem og 

gjennomføring av andre tiltak knyttet til dette tilsynet.   

 

 Bekymring om helse- og tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel, sendt fra 

tilsynsrådet for kriminalomsorgen region. 

Tilsynsrådet for kriminalomsorgen region Sør har sendt bekymring om helse- og 

tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel. Enhetsleder og kommunalsjef har vært 

på to besøk i fengselet den siste tiden. Kommuneoverlegen er også koblet på dette 

arbeidet. Arbeidet vil resultere i konkrete tiltak det skal arbeides videre med. 

 Farmasøytisk tilsyn 

Det er gjennomført flere farmasøytiske tilsyn i kommunen i år. Når disse tilsynene 

kommer svarer enhetsleder ut tilsynet i ESA, men kopi til kommunalsjef. Alle tilsyn 

skal orienteres om i kvalitetsutvalget underveis, slik at sektoren kan lære av de tiltakene 

som settes i gang. Flere av tilsynene er gjennomgått i møter høsten 2019.   

 

 Tilsyn fra Arbeidstilsynet  

Tidligere i år har det vært gjennomført tilsyn med hjemmetjenesten i Hønefoss som del 

av en nasjonal kampanje fra arbeidstilsynet.  Kommunen har nå fått svar på tilsynet, der 

funn og konkrete tiltak er tatt opp i AMU i høst. Denne presentasjonen er gjennomgått 

i møtet.  

 

 Samarbeidsutvalg i velferdsteknologi- notat etter møte.  

Informasjon om kommunalt velferdsteknologiprosjekt og nylig opprettet 

samarbeidsutvalg i Ringerike kommune. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende 

organ for kommunalsjef og IT sjef, det er også et rådgivende organ til enhetsledere. 

Det er leder i samarbeidsutvalget som kaller inn, skriver saksliste og sørger for referater 

til møter. Samarbeidsutvalget skal ha regelmessige møter, med minst 6 møter i året eller 

ved behov. Det skal utarbeides en egen strategisk plan for velferdsteknologi, et årlig 

budsjett og handlingsplan for velferdsteknologi. Mandat og beskrivelse for utvalget skal 

tas opp i enhetsledermøte og legges i kvalitetssystemet når denne er besluttet.  

 

 Status og oppfølging av alle saker fra kvalitetsutvalget 2018/2019 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over alle saker fra kvalitetsutvalget og 

oppfølging av disse. Dette er et arbeidsdokument som jevnlig blir oppdatert og vil bli 
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tatt opp i flere kvalitetsutvalg gjennom året. Alle sakene på listen er oppdatert og 

gjennomgått i årets siste møte. 

 

 

 Henvendelse fra Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) 

Noklus arbeider med å bedre kvalitet ved den medisinske laboratorievirksomheten som 

drives i Norge. Fra tidligere er kommunale sykehjem og fastleger tilknyttet Noklus. Det 

er nå ønskelig å tilknytte kommunale hjemmetjenester for en bedre kvalitetsoppfølging 

av de laboratorieundersøkelsene de gjennomfører. Henvendelsen er diskutert og vil bli 

tatt opp i et enhetsledermøte senere. 
 
 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering. 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 20/1829-2   Arkiv: 233 G70  

 

Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss  2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Råd for funksjonshemmede 23.06.2020 

13/20 Eldrerådet 25.05.2020 

25/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsrapport for fontenehuset 2019 tas til orientering. 

 

  

 

Vedlegg 

Revidert regnskap 2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arkivsaksnr.: 20/2284-1   Arkiv:   

 

Akson - intensjonserklæring for deltakelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Eldrerådet 25.05.2020 

9/20 Råd for funksjonshemmede 23.06.2020 

21/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020 

/ Kommunestyret 25.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Ringerike kommune til signering av intensjonserklæring 
om deltakelse i Akson. Akson er en stor satsing på helhetlig samhandling i helsesektoren og felles 
kommunal journal. Invitasjonen har gått til alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge, totalt 
291 kommuner. Helseregion Midt-Norge har allerede valgt en annen helhetlig samhandlingsløsning 
kalt Helseplattformen, denne er ikke tilgjengelig for kommuner i andre regioner. 

Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Bakgrunn for Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal journal 
Dagens journal- og samhandlingsløsninger er fragmenterte mellom helseaktørene. Flere kommuner 
opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til 
digital dokumentasjon og samhandling. Situasjonen vil utfordres ytterligere ettersom demografien 
endres og ressurstilgangen reduseres slik at tjenestebehov må løses på andre måter enn i dag.   
 
Konseptvalgutredningen som ble gjennomført av Direktoratet for e-helse i 2018 konkluderte med at 
helsepersonell ikke har god nok informasjon om pasientene, at dagens digitale arbeidsverktøy i 



  Sak 9/20 

 

 Side 11 av 19   

 

kommunehelsetjenesten er lite egnet for å jobbe effektivt i, at langt de fleste mangler 
beslutningsstøtte som kan understøtte god praksis - og at mye tid som kunne gått til pleie og omsorg 
i stedet brukes på å innhente og kvalitetssikre informasjon.  
 
Intervjuer gjennomført av Direktoratet for e-helse med helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten 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 […] Timevis ukentlig med 
gjennomgang av epikriser og prøvesvar gir overhodet ingen inntekt. Det samme gjelder all 
administrasjon og drift av legesenteret", Fastlege 

 
Direktoratet for e-helse anbefalte derfor i 2018 å anskaffe og innføre løsninger for helhetlig 
samhandling og felles journal (Akson) i alle kommunale helse- og omsorgstjenester, utenfor 
helseregion Midt-Norge. Samhandlingsløsningene vil gjelde hele helse- og omsorgstjenesten.  
 
Akson har som mål å sørge for at pasientinformasjon blir tilgjengelig til for rett behandler, på rett 
sted, til rett tid. Det vil gi helsepersonell støtte til de viktige valgene samtidig som man reduserer 
uønsket klinisk variasjon. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten 
og helsestasjoner bruker samme journalløsning (men som kan bestå av ulike underliggende 
systemer) med brukerflater og funksjonalitet tilpasset deres behov. I tillegg skal nasjonale e-
helseløsninger og felleskomponenter utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, 
kommuner og fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene 
og journal skal i sum legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale 
tjenester, som for eksempel NAV og barnevern.  
 

 

Akson er en av bærebjelkene i norsk e-helsepolitikk 
Melding til Stortinget nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal, beskriver målene for arbeidet 
med digitalisering i helsesektoren. Målene er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019-2020), Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020-2023. Hovedmålene er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 
pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, og 
data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 
 
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre pågående parallelle tiltak:  

• Modernisering og samordning av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, 
Vest og Sør-Øst.  

• Etablering av Helseplattformen i Midt-Norge  
• Akson - tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling for kommunene utenfor 

helseregion Midt-Norge  
 

«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt som skal 

resultere i en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger som knytter helse-Norge 

sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes helseinformasjon skal være tilgjengelig på 

rett sted, til rett tid, til rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men 
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også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for 

eksempel NAV og barnevern. 

 
Tiltaket er gjennom forprosjektet av direktoratet for e-helse anbefalt delt opp i to program: 
 

• Akson journal: Felles kommunal pasientjournal innebærer at helsepersonell i kommunene 
jobber i en felles journalløsning – men løsningen kan bestå av ulike systemer som spiller 
sammen. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten og 
helsestasjoner vil kunne være brukere av samme løsning med brukerflater tilpasset deres 
behov. 

• Akson samhandling: Helhetlig samhandling i hele helsesektoren. Dette programmet 
omfatter løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene 
skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet til å 
utveksle informasjon digitalt. 

 

Realiseringen av Akson, et nasjonalt forprosjekt 
Et samlet Nasjonalt e-helsestyre (der også KS og kommuner er representert), gav sin støtte til 
direktoratets anbefaling om Akson i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. I etterkant av dette ble det 
gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) som støttet konseptvalget og anbefalte at forprosjektet 
ble iverksatt så raskt som mulig. Den eksterne kvalitetssikringen bemerket særskilt at det bør være 
en stor grad av forpliktelse før et såpass stort tiltak kan igangsettes.  

 
KS ga sin støtte til igangsetting av forprosjekt både gjennom eget brev og i et felles brev med Den 
norske legeforening med forventninger til føringer for det videre arbeidet i februar 2019. KS 
Storbynettverk bekreftet deres støtte til igangsetting av forprosjekt i brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet i mars 2019. I april 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet 
for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt og utarbeide et sentralt styringsdokument i tråd 
med statens prosjektmodell. Forprosjektet skulle blant annet vurdere strategi for stegvis 
gjennomføring, modeller for organisering og ansvarsfordeling, finansiering, gevinstrealisering og 
anskaffelsesstrategi.  
 
Det sentrale styringsdokumentet ble i forprosjektet utarbeidet etter innspill fra representanter for 
kommunesektoren, herunder forhold som det må arbeides videre med å videreutvikle og 
tydeliggjøre gjennom 2020. Direktoratet for e-helse overleverte det sentrale styringsdokumentet til 
Helse- og omsorgsdepartementet den 29. februar 2020 etter at Nasjonalt e-helsestyre den 27. 
februar 2020 hadde sluttet seg til hovedinnretningen i dokumentet med en supplerende uttalelse fra 
kommunesektorens representanter. I tråd med statens prosjektmodell gjennomgår det sentrale 
styringsdokumentet nå ekstern kvalitetssikring (KS2), som planlegges ferdigstilt innen sommeren 
2020. 
 
Tiltaket er basert på og forutsetter videre et tett samarbeid mellom stat og kommune for å sikre 
finansiering og realisering av tiltaket. Det sentrale styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring 
danner grunnlaget for at Helse- og omsorgsdepartementet kan fremme en sak om videre finansiering 
av tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Statens videre tilrettelegging for Akson forutsetter signering av 
intensjonserklæringer med kommuner som representerer minimum halvparten av befolkningen 
utenom helseregion Midt-Norge. Frist for signering er 1. juli 2020. Det er et mål om 100 % deltakelse 
fra kommunene utenfor Midt-Norge. Det er foreløpig lagt til grunn en tilnærming basert på 
frivillighet, uten lovpålegg for kommune, fastleger og andre private aktører med avtale. 
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Hva betyr det å stå utenfor Akson og hvilke fordeler vil et samarbeid gi?  
Det er frivillig for kommunen å delta i Akson tiltaket. 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. Helse- 
og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) som trolig 
vil bli 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 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 felles 
virksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i 
arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å 
tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan 
gi samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i kommunal sektor som 
jobber sammen om innbyggernes behov. Det kan gi mulighet for å skape mer teknologisk like 
utgangspunkt i kommunene, og sikre helhetlige nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet 
infrastruktur.      

 

Kommunesektorens inngående premisser for forprosjektet Akson 
Legeforeningen og KS sendte den 15. februar 2019 et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet 
med en felles plattform for realiseringen av visjonen om helhetlig samhandling og felles kommunal 
journal som utgangspunkt for støtte til igangsetting av forprosjektet. Noen av de viktigste 
budskapene her er:  
 
 

• Journalløsningen kan bestå av ett eller flere systemer som må tilrettelegge for effektiv drift, 
og god pasientbehandling i den enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv.  

• Det bør legges til rette for trinnvis tilnærming til innføring av både samhandlings- og 
journalløsningene.  

• Det må sikres nødvendig fleksibilitet i løsningene som balanser behovet mellom deling av 
strukturerte data og fritekst.  

• Det er viktig med ulike arbeidsflater der de ulike helseprofesjonene får verktøy som 
understøtter deres arbeidshverdag på en best mulig måte.  

• Det bør være aktiv porteføljestyring av tilgrensede initiativ, der legemiddelområdet har aller 
høyest prioritet.  

• Journalløsningen må ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov.  
• Det må legges til rette for at alle kommunalt eide virksomheter kan anskaffe og ta i bruk 

løsningene. 
KS sammen med deltagende kommuner har hele veien lagt disse føringene til grunn i arbeidet med 
innspill og posisjoner til forprosjektet, blant annet at løsninger for samhandling om medisiner (som 
Pasientens Legemiddelliste (PLL) og Sentral forskrivningsmodul (SFM)) ferdigstilles og prøves ut så 
snart som mulig.  Dette vil etter KS og deltagende kommuners vurdering kunne bidra til å kunne 
hente ut gevinster tidlig, samtidig som det gir viktige erfaringer i forkant av Akson journal.  

 

Behov for et felles digitalt løft i helse- og omsorgsektoren 
Direktoratet for e-helse gjennomførte en konseptvalgutredning i 2018 som konkluderte med at 
«dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 
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helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 
virksomheter. Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige 
pasientforløp. Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og mål om økt 
ansvarsoverføring til kommunene. Dagens løsninger tilfredsstiller ikke krav til informasjonssikkerhet 
og personvern. Det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske muligheter til å styrke 
pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse» 
 
Et felles digitalt løft vil ifølge konseptvalgutredningen kunne gi store ressursbesparelser, redusere feil 

og skader og gi alle som møter kommunehelsetjenesten bedre og mer helhetlig helsehjelp. For innbygger 

gir det mulighet til å være mer aktiv i egen helsehjelp og ivareta sine personvernrettigheter. Akson-
tiltaket vil på denne måten bidra til å understøtte følgende behov: 
 

 Det er behov for bedre kapasitetsutnyttelse i helsetjenesten for å håndtere fremtidig 
etterspørsel etter tjenester som følge av demografiske utviklingstrekk og redusert økonomisk 
handlingsrom.  

 Det er behov for å utnytte mulighetene den medisinske og teknologiske utviklingen gir for å 
bidra til økt trygghet, mestring og livskvalitet for innbygger og økt kvalitet og effektivitet i 
helse- og omsorgstjenesten.  

 Det er behov for løsninger som understøtter bruk av ny teknologi som støtter at helsehjelp i 
større grad kan gis i hjemmet og flere kan bo hjemme lenger.  

 

Hovedtrekk i styringsdokumentet og behovet for videre arbeid 
Det sentrale styringsdokumentet gir konkrete anbefalinger til det videre arbeidet med realisering av 
løsninger for helhetlig samhandling i helsetjenesten og felles kommunal journal. Det har vært 
nedlagt et betydelig arbeid gjennom forprosjektet, men som styringsdokumentet også identifiserer 
gjenstår det videre arbeid og avklaringer på flere områder. Dette er arbeid som vil pågå i 2020 i 
samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, KS og en gruppe 

kommuner (Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Vinje).  
 
Under gis en overordnet beskrivelse av hovedtrekkene i styringsdokumentet, hva dette betyr for 
kommunen og hva som må legges vekt på i det videre arbeidet. 

 
a. Styring, organisering og ansvarsdeling 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler å realisere Akson i to programmer, Akson journal og 
Akson samhandling. Styringsdokumentet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, 
drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning (program Akson journal) legges 
til en virksomhet med kommunalt majoritetseierskap. Denne virksomheten er heretter omtalt 
som «Selskapet Akson journal».  
 
Staten er villig til å ha en minoritetspost i selskapet dersom kommunene ønsker det. Det 
forutsettes også at Stortinget gir sin tilslutning til dette. Det er en langsiktig målsetning at felles 
kommunal journalløsning har en deltakelse fra alle 291 kommuner utenfor Midt-Norge, men det 
er ikke realistisk at alle kommuner går inn med en eierandel når selskapet planlegges å bli stiftet i 
2021.  Det må derfor legges til rette for en prosess hvor noen kommuner velger å gå foran, både 
som medeiere i virksomheten og aktive deltagere i anskaffelses- og utviklingsarbeidet, men med 
mulighet for andre å slutte seg til etterhvert.  
 
Det er igangsatt et arbeid for å avklare hvordan eier- og virksomhetsstyring skal gjennomføres for 
Akson journal og hvordan en felles styring med Akson samhandling skal realiseres. Å starte med 
noen kommuner kan redusere kompleksitet og risiko i prosjektet. Det skal samtidig legges opp til 
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gode prosesser for å sikre medvirkning og forankring også blant de kommuner som ikke deltar 
aktivt inn i selskapet fra start, men har positiv intensjon om å gå inn på et senere tidspunkt. 

Programmet Akson samhandling legges til Direktoratet for e-helse som vil få ansvaret for å 
realisere steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at 
målene nås. Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret 
for utførelse av nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1. Steg 1 innebærer også 
et forprosjekt for steg 2 som også vil skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF. 

b. Finansiering 
Styringsdokumentet anbefaler finansieringsprinsipper som omhandler tilskuddsordninger, 
låneopptak og tjenesteprising. Prinsippene er nærmere redegjort for i vedlagt oppsummering av 
styringsdokumentet sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Felles kommunal journalløsning anbefales av Direktoratet finansiert av kommunene, både selve 
investeringen og i forvaltning- og drift. Dette i tråd med kommunenes ansvar for å finansiere 
egne journalløsninger i dag.  Staten finansierer imidlertid myndighetsoppgaver og 
programaktiviteter.  Det er en vesentlig andel av de betalbare investeringskostnadene i 
journalløsningen. Det legges også til grunn at Staten vil finansiere det første steget av 
samhandlingsløsningene (Akson samhandling) på 709 millioner.  
 
Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal journal til 
8,8 milliarder hvorav staten dekker 1,4 milliarder. Resterende på 7,4 milliarder dekkes av 
kommunene hvorav 45 % er til selve gjennomføringen av programmet Akson journal, mens 
resterende 55 % er lokale innføringskostander som i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte 
kommune. Figuren under viser fordelingen mellom betalbare og ikke-betalbare kostnader, der 
lokale innføringskostander på 2,9 milliarder inkluderer ressurser som antas å medgå til regionale 
og lokale mottaksprosjekter i kommunene og kostnader til opplæring. 
 

 
 
Det arbeides videre med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne kommer til 
anvendelse både samlet og over tid, slik at de kommunaløkonomiske konsekvensene av tiltaket 
blir tydeliggjort.  Dette vil blant annet avhenge av detaljer rundt selskapsetableringen av 
virksomheten «Akson journal AS».  
 
Også er det heller ikke slik at kostnadene kan sammenlignes med kostnadene man har i dag, men 
med det fremtidige kostnadsnivået som den enkelte kommune vil måtte legge til grunn dersom 
man hver for seg skulle modernisere journalløsningene for å understøtte samhandling, 
integrasjon mot velferdsteknologiske løsninger og bedre arbeidsverktøy for tjenesten. 
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Akson har som mål å bidra til bærekraftige, trygge og fremtidsrettede helsetjenester. Løsningene 
vil koste mer enn dagens løsninger gjør, men samtidig ha betydelig gevinster for samfunnet. Ved 
å samarbeide om Akson blir kostnadene lavere og kvaliteten trolig bedre enn om kommunene 
gjør det hver for seg. 

 
c. Gevinster 
Direktoratet for e-helse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket Akson som 
viser at tiltaket er lønnsomt som helhet.  
 
Analysen viser at det potensielt er store gevinster å hente for kommunene på blant annet to 
områder: 

• Redusert tidsbruk på informasjonsinnhenting, dokumentering og samhandling for 
helsepersonell 

• Unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenesten som følge av færre uønskede hendelser 
Hver enkelt kommune må på bakgrunn av dette utarbeide egne analyser når gevinster skal 
realiseres i den enkelte kommune og virksomhet. Man går gjerne fra å snakke om en estimert 
verdi av en nyttevirkning til konkrete gevinster som kan måles og nyttiggjøres.  
 
Ved innføring av felles kommunal journalløsning vil det være den enkelte kommunes ansvar å 
identifisere, realisere, følge opp og nyttiggjøre seg av gevinster fra Akson. I dette ligger at 
kommunene selv må ta stilling til hvilke gevinster man ønsker å oppnå med Akson, hvordan 
gevinstene kan måles og hvordan kommunen vil nyttiggjøre seg av gevinstene når de er realisert. 
Selv om ansvaret ligger hos kommunene vil Programmet Akson journal bistå med verktøy, 
veiledning og støtte i innføring og gevinstarbeid før, under og etter implementering av løsningen. 
 
Samtidig som ansvaret for gevinstrealisering ligger hos den enkelte kommune er det et behov for 
å følge opp at tiltaket gir ønskede resultater på et nasjonalt nivå. Det er identifisert fem gevinster 
som vil følges opp av Programmet Akson journal:  

 Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Færre uønskede hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern 

 Bedre styringsinformasjon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon 

 

d. Anskaffelse og gjennomføring skal legge til rette for stegvis utvikling og lokal innovasjon 
Målet er at Akson i tillegg til å understøtte målet om bærekraftige, gode og effektive helse- og 
omsorgstjenester, også skal legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Akson skal 
realiseres med en åpen og fleksibel arkitektur med et omfang som er tilpasset alle kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Det legges til rette for en stegvis gjennomføring både når det gjelder 
utvikling og innføring, og det vil bli flere anskaffelser. Det vil bli lagt stor vekt på at en felles 
kommunal journalløsning har åpne grensesnitt basert på internasjonale standarder, slik 
kommunen har mulighet til å tilrettelegge for lokal innovasjon og bruk av tilknyttede løsninger.  
 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler en kontraktsstrategi der det inngås kontrakt med én 
leverandør for felles kommunal journal gjennom felles «Selskap Akson journal». Tilbyderne kan 
velge å gå i kompaniskap med underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, 
kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at leveransene oppfyller behovet og fungerer 
enhetlig. Ettersom det er lagt til grunn en stegvis utvikling og innføring kan det være en periode 
der det vil være behov dagens løsninger inntil ny felles kommunal journal ivaretar de komplette 
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behovene helsetjenesten har. Kontraktsstrategien gir rom for å gjennomføre tilleggsanskaffelser 
i parallell eller etterkant av journalanskaffelsen. I praksis vil det derfor kunne pågå små og store 
anskaffelser gjennom hele programmets levetid.  

 
e. Eksisterende samhandlingsaktiviteter 
Styringsdokumentet fra Direktoratet for e-helse anbefaler at de pågående 
samhandlingsaktivitetene får høy prioritet for å sikre at dette kommer på plass til innføringen av 
Akson journal. Det skal etableres tydelige planer for å sikre realisering av pågående aktiviteter 
for digital samhandling, der legemiddelområdet prioriteres høyt og slik at det for kommunene 
blir forutsigbarhet i det samlede løpet for innføring av nasjonale e-helseløsninger.  

 

f. Risiko 
Styringsdokumentet angir den største risikoen i mobilisering- og anskaffelsesfasen til å gjelde 
behovet for forpliktelsesavtaler fra et tilstrekkelig antall kommuner før kunngjøring av 
anskaffelse. Mangel på forpliktende deltakelse vil føre til en forsinkelse eller at tiltaket stanses. 
Den forpliktelsen er til forskjell fra intensjonserklæringene som det nå søkes tilslutning til. 
 
Styringsdokumentet peker ellers på øvrige risikoområder som må håndteres videre i 
virksomheten og i samstyringsmodellen mellom stat og kommune.  

 

 

Akson som grunnlag for kommunal samordning  
Akson er basert på et samarbeid mellom stat og kommune om anskaffelse, innføring, drift og 
forvaltning av løsninger som er viktige for helse- og omsorgstjenesten – og er dermed helt i tråd med 
Regjeringens digitaliseringsstrategi, Én digital offentlig sektor som KS og regjeringen har samarbeidet 
om. At kommunene går sammen vil kunne gi større gjennomføringskraft og sørge for at 
kommunenes stemme kommer tydeligere og mer samordnet frem overfor leverandørene, noe som 
også er i tråd med samordningsarbeidet for digitalisering i kommunal sektor.  Akson vil føre til 
nødvendige endringer for kommunene og helsepersonell, og gi mulighet for nye måter å arbeide på. 
Det er viktig at dette forberedes godt hos alle parter i det videre arbeidet. Kommunene er sentrale i 
den videre styringen av prosjektet. Hvordan kommunal medvirkning skal organiseres vil tas opp som 
eget tema.  
 
Samarbeidet mellom kommunal sektor og stat om Akson er et viktig tiltak som skal bidra til 
realisering av kommunale og nasjonale målsetninger. Det er viktig at alle helseaktører, inklusive 
kommuner, i fellesskap støtter det videre arbeidet for å sikre en helhetlig og samordnet tilnærming. 
 

Viktig beslutningspunkter for kommunen og overordnet tidslinje 
Kommunene inviteres til signering av intensjonserklæringen. Intensjonserklæringen innebærer ikke 
noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktende for kommunen. Undertegning av 
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det 
videre arbeidet med tiltaket Akson. Dette er et viktig første steg i den videre prosessen med 
realisering av Akson. 
 
Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. I tillegg vil eksterne 
kvalitetssikring (KS2) av tiltaket inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.   
 



  Sak 9/20 

 

 Side 18 av 19   

 

De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir for de kommunene som 
ønsker å delta videre, muligheten for aktiv deltakelse og medeierskap, eller opsjon.  
 
Kommunen vil inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere tidspunkter vil klargjøres 
etter de statlige beslutningsprosessene i 2020. Figuren under er en illustrativ tidslinje som forutsetter 
signering av intensjonserklæringene, ferdigstillelse av forberedelsesarbeid til virksomheten Akson 
journal og positiv stortingsbehandling. Tidslinjen vil avstemmes og oppdateres etter hver milepæl.   
 

 
 

 

 

Rådmannens vurdering 
Formålet i intensjonserklæringen er at «Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig og koordinert, bidra til god samhandling mellom 
aktørene og samhandling med andre kommunale og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider 
med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum. Akson skal bidra til at 
helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på 
digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning. 
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 
og de som disse samhandler med.» 
Akson vil bli et spleiselag mellom staten og kommunene. Det er gjennomført beregninger av de 
totale kostnadene, og det er anbefalt en fordelingsnøkkel. Dette vil koste penger, men det er 
foreløpig uklart hvor mye og når. Rammebetingelsene blir tydeliggjort i det kommende arbeidet med 
tiltaket. 
Rådmannen støtter målene tiltaket Akson søker å oppnå. Nye krav til samhandling og pasientjournal 
vil bli lovregulert, dette fører til utvikling av våre fag- og samhandlingssystemer enten vi velger Akson 
eller ikke. Slik utvikling vil uansett ha en kostnad. Det vil bli flere beslutningspunkter framover, og 
kommunene som signerer intensjonserklæringen om deltakelse nå vil i 2021 behandle om de ønsker 
å inngå en forpliktelsesavtale eller en opsjonsavtale for tilknytning. 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune signerer intensjonsavtalen for deltakelse i Akson. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1 - Intensjonserklæring, Akson 

Vedlegg 2 - Sentralt styringsdokument - Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal 

journalløsning, sammendrag 

Vedlegg 3 - Sentralt styringsdokument - Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal 

journalløsning 
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 Ringerike kommune, 13.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-9   Arkiv: 033  

 

 

Temamøte 23.06.20  
Temamøte  

 

Sak 1:  

Orientering om utbruddet av Covid-19 v/kommunalsjef helse og omsorg, Christine Myhre 

Bråthen.  

 

Sak 2:  

Status handlingsplan/arbeidsplan v/leder 

 Planen er gjeldende for valgperioden med muligheter for justeringer underveis.  

 To medlemmer av rådet sluttfører planen før den politisk behandles.  

 

Sak 3:  

Leder/nestleder referer fra møter han har deltatt på. 

 

 

  

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5081-18  Arkiv: G21 &14  

 

Sak: 26/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Årsmelding for Ringerike interkommunale legevakt 2019 tas til orientring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5081-17   Arkiv: G21 &14  

 

 

Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Årsmelding for Ringerike interkommunale legevakt 2019 tas til orientring. 

 

 

  

Bekrivelse av saken: 

Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for innbyggerne i 

kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå.  

Etter at dagens lokaler ble for små for å dekke framtidens behov, fikk Rådmannen fullmakt til å 

ferdig-prosjektere et nytt helsebygg på tomt ved Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler 

til interkommunal legevakt og ambulansestasjon, jfr. Kommunestyret vedtak 54/17, datert 

04.05.2017. 

 

Utenom ordinær drift har det blitt lagt ned mye arbeid for å sikre brukermedvirkning til nytt 

legevakts bygg.  Planlegging av ny legevakt har dermed vært en av hovedaktivitetene i 2019.  

Det har vært krevende prosesser i både brukergruppe og prosjektgruppe med å bistå og 

kvalitetssikre at ny legevakt skal bli så bra som mulig.   

 

Utbygging av det nye Helsebygget har kommet langt.  Fremdriftsplan for 2020 er at 

overlevering av bygget er berammet til juli 2020 med planlagt åpningen i september. 

 

Regnskapet for Ringerike interkommunale legevakt viser en overskudd på kr. 944 696,69 i 

2019.  Det er i hovedsak refusjoner fra staten på kr. 832 352,- som medfører et overskudd.  

Refusjonene er ikke budsjettert da kommunalt oppgjør for legevakt ikke var på plass da 

budsjett 2019 ble lagt. 

 

 

 

Rådmanns vurdering 

Ringerike interkommunal legevakt er organiser som et «Vertkommunesamarbeid» med 

Ringerike kommune som vertskommune.  De nye samarbeidsavtaler med samarbeidende 



- 

kommuner, gjelder fra innflytting i ny legevaktsbygg og fem år fram i tid.  Avtalen løper videre 

for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før utløpsdato.   

 

Ringerike interkommunal legevakt har et regnskapsoverskudd på drift i 2019. 

 

Husleien vil i henhold til samarbeidsavtalen fordeles på samarbeidskommuner i folketall 

angjeldende år, som utgjør 46,8% for Ringerike kommune.  Kostnader ble i sak 18/2544-1, 

dato 28.06.2018, allerede omregnet til 2020-kroner (5% pristigning over 2 år), men i forhold 

til folketall for 2017.  Driftsutgiftene er tentative tall i budsjettet og kan utgjøre noe usikkerhet.   

 

Rådmannen legger med dette fram årsrapport (se vedlegg), fra Ringerike interkommunale 

legevakt.   

 

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 Ringerike interkommunale legevakt 

Handlingsplan 2019 

Oppgjør regnskap 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Ringerike interkommunale legevakt 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5081-16 11235/20 G21 &14  08.03.2020 

 

 

 

 

 
ÅRSRAPPORT 

FOR 
                                   Ringerike interkommunale legevakt 2019 
 
FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN 
Årsrapporten skal synliggjøre enhetens aktiviteter, tiltak og resultater sammenlignet med årets 
handlingsprogram og lederavtale. Årsrapporten for helse og omsorg baserer seg på årsrapportene fra hver 
enhet. Årsrapporten leveres innen 15.2 hvert år. 

 

RAMMEFAKTORER 

A. Budsjett og regnskapsresultat 

Enhetens totale budsjett er på totalt kr. 34 257 000 

Enhetens avvik fra vedtatt budsjett: mindreforbruk på kr 944 696,69 
 

Kort beskrivelse av årsresultatet:   
Regnskapet for Ringerike interkommunale legevakt viser et overskudd på  
kr 944 696,69. Det er i hovedsak refusjoner fra staten på kr 832 352 som medfører et overskudd. Refusjonene 
er ikke budsjettert da kommunalt oppgjør for legevakt ikke var på plass da budsjett 2019 ble lagt.  
 
Fordelingen av midler mellom KØH og ordinær legevakt er som nevnt tidligere år ikke helt nøyaktig. Årsaken er 
at ikke alle driftsutgifter mellom ordinær legevakt og KØH for 1-2 poster(kjøp/salg) lar seg skille helt.  
 
Prosjekt 5102 gjelder overskudd i drift frem til 2019 kr 2 430 609,69 
Prosjekt 5193 gjelder gjenstående midler fra Helsedirektoratet kr 397 849,96.  
Midlene skal dekke lovpålagte kurs i henhold til akuttmedisinkurs. 

 

B. Tjenesteproduksjon 

Kort beskrivelse av årets tjenesteproduksjon: 

Utenom ordinær drift har det blitt lagt ned mye arbeid for å sikre brukermedvirkning til nytt legevaktsbygg.  
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I tillegg har det vært høyt fokus på fag via jevnlig fagdager og undervisning på legevaktslegemøter. Vi har 
utdanning 2 AHLR (avansert hjerte – lunge - redning) instruktører som på slutten av året startet å sertifisere 
legevaktpersonell i AHLR. Dette arbeidet fortsetter i 2020. Det står mer om AHLR i rapporten under overskriften 
utvikling.  

For å følge opp Pro ACT undervisningen i kommunene har det blitt utdannet flere Pro ACT instruktører. Det har 
blitt gjennomført nesten ukentlige Pro ACT kurs for helsepersonell i samtlige samarbeidskommuner hvis en ser 
bort fra ferier og høytider. Et annet spennende området innenfor Pro ACT har vært videre implementering av 
akuttskjema. Akuttskjemaet følger pasienten i den akuttmedisinske kjede og skal sikre at pasientinformasjon 
følger pasienten. Et av målene med skjemaet er at pasienten skal slippe å oppgi samme informasjon mange 
ganger etter hvert som pasienten forflytter seg i den akuttmedisinske kjede. Samtidig skal skjemaet sikre at 
helsepersonell får tilgang på nødvendig pasientinformasjon og målinger som er gjort på pasienten. Det gjenstår 
ennå et stykket arbeid før akuttskjema er implementert, men arbeidet er i gang og vi begynner å se endel 
skjema i omløp.  

 

Kompetansedekning:  

Leger:  

Mellom 50 og 60 leger dekker vaktplanen gjennom året. Av disse er det flest fastleger, noen sykehusleger, noe 
som kun jobber legevakt, noen kommuneoverleger og LIS1-leger. 

Annet personell: 

I faste stillinger og vikariater: 21 sykepleiere, 2 helsesekretærer, 2 sykepleiestudenter og 1 medisinerstudenter 
som rullerer i turnus. Fagutviklingssykepleier i 50% stilling + 50% stilling i turnus, Pro ACT koordinator i 50% 
stilling + 20 % stilling i turnus, medisinsk faglig ansvarlig lege 100 % stilling, kommuneoverlege 20% stilling og 
avdelingsleder i 100% stilling.  

Vikarer: 

11 sykepleier, 2 sykepleiestudenter og 2 helsesekretær. 

Det jobbes kontinuerlig med rekruttering og det å beholde nåværende kompetanse.  

Det tar tid å endre fra deltidskultur til heltidskultur. Et av rekrutteringstiltakene i år er økning av 2 helgestillinger 
til henholdsvis 60% stilling og 40% stilling. 

Det er forholdsvis stor vaktbelastning på legevakt da hovedvekt av aktiviteten foregår på kveld, natt, helg og 
høytid. Det krever mange små stillingshjemler for å dekke opp helger- utfordrende og rekruttere sykepleier til 
små stillingshjemler. Det er nødvendig å se på nye måter for å dekke vakante stillinger og for å beholde 
nåværende kompetanse slik at en sikrer en forsvarlig og stabil drift. Som en del av rekrutteringsarbeidet 
fremover foreligger det en kompetanse -og rekrutteringsplan som avdelingsleder la frem for enhetsleder og 
kommunalsjef i 2018. Rekruttering var også et tema på interkommunalt samarbeidsmøte i vår.   

Vakante stillinger: 6 helgestillinger 

 

Statistikk 

Aktuell statistikken er tatt ut fra journalsystemet og viser registrerte  kontakttyper i journalsystemet for 
perioden 01.01.2019 – 31.12.2019. Antall registrerte kontakttyper har vært nokså stabilt de siste årene. Kun 
små variasjoner. Statistikken viser ikke noe om kompleksiteten i den enkelte kontakttype – altså hvor mye tid 
den enkelt kontakttype har medført, hvor mye ressurser som har vært i sving, omfanget av behandlingen eller 
hastegrad 
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Kontakttyper Antall 

Konsultasjoner 16 370 

Sykepleie notat for telefon og oppmøte 29 086 

Sykebesøk      282 

Kontakt med annet helsepersonell   2 531 

Annet    1 235 

Sum  48 347 

 

 

Statistikk for telefonhenvendelser i nødnett: 

I henhold til akuttmedisinforskriften skal 80% av telefonhenvendelser normalt besvares innenfor 2 minutter.  

I 2019 var det totalt i løpet av året et snitt på 77,56% av samtalene som var håndtert innenfor kravet.  

 

Statistikk som viser personell som har deltatt på ProAct undervisning pr kommune i 
legevaktsamarbeidet 2019 

Kommune Oppfriskningskurs 2019

Ringerike 8

Jevnaker 12

Hole

Modum 72

Sigdal

Krødsherad

Legevakt

Totalt 92                 

Kommune Grunnkurs dag 1 +2

Ringerike 206

Jevnaker 18

Hole 40

Modum 31

Sigdal

Krødsherad 17

Legevakt 7

Totalt. 319       

Statistikk beleggsprosent KAD (kommunal øyeblikkelig døgnopphold) 2019                      

Antall Antall Beleggs Antall Antall Beleggs Skal ha ant. Benyttet ant. Beleggs

pasienter liggedøgn prosent pasienter liggedøgn prosent liggedøgn liggedøgn prosent

lokalt lokalt lokalt legevakt legevakt legevakt totalt totalt Totalt

Ringerike 445 924 77 270 270 75,5 1555 1194 77

Modum 116 204 38,5 86 86 53,5 689 290 42

Sigdal 50 127 79 15 15 34 206 142 69

Krødsherad 22 60 66 13 13 44,5 119 73 61

Jevnaker 90 151 59 55 55 75 330 151 62

Hole 86 131 55 50 50 76 303 181 60  

Lederteam:  

Legevakten ligger under kommunalsjef for helse -og omsorg. Avdelingsleder på legevakt har enhetsleder for 
interkommunalt samarbeid som nærmeste overordna. Frem til høsten 2019 var enheten for interkommunalt 
samarbeid uten enhetsleder hvor kommunalsjef for helse og omsorg var nærmeste overordna. Enhetsleder har 
jevnlige møter med avdelingsleder for legevakt og de andre avdelingsleder i interkommunalt samarbeid.  

Medisinsk faglig ansvarlig, fagutviklingssykepleier og Pro ACT koordinator har jevnlige fagmøter. Utover dette 
har avdelingsleder bistand i avdelingen til turnusplanlegging og fakturaflyt. Kommuneoverlegen kobles inn ved 
behov. 
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 C. Utvikling ( prosjekter, kurs og utdanning) 

Planlegging av nytt legevaktsbygg: 

Som nevnt innledningsvis har planlegging av ny legevakt vært en av hovedaktivitetene også i år. Det har vært 
krevende prosesser i både brukergruppe og prosjektgruppe med å bistå og kvalitetsikre at ny legevakt skal bli så 
bra som mulig. Høsten 2019 sluttet brukerkoordinator i prosjektet. Det bidro til en del endringer i roller og 
oppgavefordeling. Avdelingsleder på legevakt tok ansvar for brukerkoordinatoroppgavene ved siden 
avdelingsleder jobben i påvente av en avklaring hvordan dette skal være videre for å sikre brukermedvirkning 
inn i prosessen.  

Fremdriftsplan ny legevakt 2019: 

Januar:         Kunngjøring totalentreprise 

Mars:            Kontrahering entreprenør  

Juni:              Oppstart byggeplass  

September: Oppføring av akser, bæresystem og planløsninger. Vegger og fremføring av infrastruktur er 
avklart 

Desember:    Bygget skal være lukket  

Videre fremdriftsplan for 2020:  Overlevering av bygget i juli og åpningen er planlagt i september. 

 

AHLR 
AHLR står for ”avansert hjerte-lungeredning”, og skiller seg fra hjerte-lungeredning med eller uten bruk av 
defibrillator på følgende punkter:  

 luftveishåndtering 

 rytmetolkning 

 bruk av medikamenter 

 vurdering av årsak / reversibel årsak 

Å trene sammen på hjertestans er viktig for at vi skal håndtere dette best mulig ved en reell 
hendelse. Helsepersonell ved Ringerike interkommunale legevakt samarbeider tett med ambulansepersonell i 
mange akuttmedisinske situasjoner – også ved hjertestans. Ved legevakten har vi derfor startet med 
systematisk opplæring i form av kurs i AHLR for all helsepersonell. Før praktisk øving må alle gjennomføre et 
standardisert e-læringskurs. Alle som har bestått e-læringskurset og praktisk kurs får kursbevis og er 
sertifisert til å utøve AHLR. Kurset er også åpent for påmelding for alle fastleger i opptaksområdet uavhengig 
av plikt til deltakelse i legevaktsturnusen.  

Kommune- BEST 
Medisinsk faglig ansvarlig har brukt mye tid i 2019 for å forberede oppstart av kommune- BEST i 2020.  

BEST er kjent som "Bedre og Systematisk Traumebehandling" - og ble utviklet for å sikre bedre behandling av 

hardt skadde pasienter på sykehus. Etter som det nå trenes forskjellige team med denne modellen, også i 
primærhelsetjenesten, står BEST nå for Bedre og Systematisk Teamtrening. Metoden som brukes er en 
fasilitator (instruktør) og styrt rollespill med felles refleksjon i etterkant. I 2001 ble det laget en utgave av BEST 
for lokale akuttmedisinske team i distrikt kalt kommune-BEST. I Alta har de trent regelmessig etter den 
modellen siden 2007 - og de fikk våren 2016 Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten for dette 
arbeidet. Vi har hatt stor nytte av hospitering og informasjonsutveksling tilknyttet kommune-BEST trening i Alta 
i februar 2017 samt fasilitatorkurset i Alta oktober 2019 i planleggingen av kommune-BEST på Ringerike. Godt 
samarbeid med prehospitale tjenester har vært en forutsetning for å tilrettelegge for samtrening.   
 

BEST treningen skal være tverrfaglig. Dvs. at fastleger, legevaktsleger, ambulansepersonell og annet 

helsepersonell fra legevakten skal delta. 

 

Hensikten med BEST-treningen er å bli bedre i kommunikasjon, samhandling og ledelse.  
Refleksjonen etter treningen gjennomføres systematisk og skal legge til rette for læring. Fokus er 
kommunikasjon, ledelse og samhandling. Det er videre fokus på at trening og læring skjer i trygge rammer.  
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Simuleringstrening 
Simuleringstrening er viktig for å heve kvaliteten på tjenesten ved akuttmedisinsk behandling. I forbindelse med 

innføringen av ALERT (Acute Lifethreatening-Events Recognition and Treatment») i 2012 – senere endret til 

proACT (Forebygge og behandle livstruende tilstander), har helsepersonell fra Ringerike interkommunale 

legevakt undervist i vurderingen av pasienter med mistanke om akutt sykdom/akutt forverring av sykdom samt 

hatt simuleringstrening for helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten i kommunene tilknyttet det 

interkommunale samarbeidet. Fra og med november 2019 er simulering en viktig del av vårt 

kvalitetsforbedrende tiltak også for legevaktspersonell, leger og annet helsepersonell, ved Ringerike 

interkommunale legevakt.  

 
Kurs/konferanser: 

- Lovpålagte kurs for all personell i henhold til akuttmedisinforskriften: 

 Akuttmedisinkurs: 5 ansatte  

 E-læringskurs i vold -og overgrepshåndtering: 8 ansatte   

- PLIVO øvelser (pågående livstruende vold): 10 sykepleiere og 4 leger deltatt på øvelser sammen med 
de andre nødetatene (brann, politi og ambulanse). Samme øvelse gikk over flere datoer.  

- Manchester Triage opplæring. 5 sykepleiere 

- Årlig HLR opplæring for alle helsesekretærer, sykepleiere og vikarer 

- AHLR: 10  

- Instruktørutdanning ProAct: 2 

- Brannopplæring – kjentmannsrunde  

- Legevakten arrangerer ProAct fagdag for kommunene i legevaktsamarbeidet i mars. Flere fra 
legevakt deltatt i tillegg til instruktører 

- Psykisk nettverkssamling: 2 sykepleiere 
- Legevaktskonferansen Horten. September: 7 ansatte  

- Lederkonferansen Sola Strand. Mars: 5 ansatte  

- Kriseteamsamlinger –2 samlinger  

Utdanning: 

 1 helsesekretær går 3. året av desentralisert sykepleieutdanning – ingen støtte fra kommunen – ingen 
binding. 

 2 ansatte går av eget initiativ på 3.året på master i avansert klinisk sykepleier – ingen støtte fra 
kommunen – ingen binding 

D. Kontinuerlig forbedring 

Kort beskrivelse av årets forbedringsarbeid: 

Legevakten har kultur for melding og oppfølging av avvik. Det er en kontinuerlig prosess å jobbe med forbedring 
og utvikling. 

Fokuset i forbedringsarbeidet er å lære av hverdagens hendelser og trekke frem læringspunkter som tas med 
videre i endringsarbeidet.  

I Ringerike kommune er det innført bruk av hendelsesanalyse/-gjennomgang for oppfølging av hendelser i 

helse- og omsorgssektoren. Ved Ringerike interkommunale legevakt gjennomfører vi hendelsesgjennomganger 

tilknyttet alvorlige hendelser og nesten-hendelser som potensielt kunne medført et alvorlig utfall for pasienten. 

En gjennomgang kan initieres på bakgrunn av blant annet et avvik meldt internt, et avvik meldt eksternt, en 

tilsynssak, bekymringsmelding eller klagesak. Målet med gjennomgangen er å lære av hendelsen eller nesten-
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hendelsen og for å forhindre at det samme skjer igjen ved bruk av et systemperspektiv. Ovennevnte er også i 

tråd med Helsedirektoratets anbefalinger tilknyttet uønskede hendelser.  

 

I tillegg jobbes det med forbedring via jevnlige MKS gruppemøter og personalmøter.  

Avvik gruppert på status i perioden 01.01.2019 – 31.12.2019 

Type avvik Antall 

Innmeldte avvik i kvalitetssystemet  120 

Lukkede avvik  109 

 

Utvalg fra noen avvikstyper  Antall 

Samhandlingsrutiner   35 

Datasystemfeil   12 

Klagesaker    13 

 

Hendelsesbasert analyse: Det har vært gjennomført 6 hendelsesbasert analyser  
 
E. Møteaktivitet: 

MKS – 6 møter, i tillegg deltatt på 2 felles MKS møter for helse -og omsorg. 

Personalmøter - 8 møter, hvor ett møte i halvåret er tema arbeidsmiljø. 

Fagdager legevakt – 4 dager. 2 dager a 3 timer i halvåret. Legges opp med 3 timer a 2 grupper med ulikt 
klokkeslett slik at alle får mulighet til å delta. 

Fagmøter: 7 møter. Statusmøter og planleggingsfora leder har med fagutviklingssykepleier, Pro ACT koordinator 
og medisinsk faglig ansvarlig. Varighet 1-2 timer. 

Stort ledermøte kommunalsjef helse og omsorg: 2 møter  

Ledersamling med rådmannen: deltatt 

Samarbeidsmøte for kommunene i legevaktsamarbeidet: 2 møter 

Møtevirksomhet forbindelse med planlegging av nytt legevaktsbygg: 21 møter 

Avdelingsleder har deltatt på 21 møter (brukergruppe- prosjektgruppe –og styringsgruppemøte). I flere av 
møtene har brukerrepresentanter også deltatt eller det har vært brukermøter i forkant av prosjektgruppemøter 
og styringsgruppemøter for involvering og gjennomgang av saker som skal besluttes. Brukergruppen på legevakt  
består av brukerkoordinator, avdelingsleder, tillitsvalgt og verneombud. Medisinsk faglig ansvarlig og 
fagutviklingssykepleier er også en del av brukergruppen. De har blitt involvert etter behov. Det ble i desember 
gjennomført et felles brukermøte med arkitekt og prosjektleder for 3D-gjennomgang av plantegning av ny 
legevakt.  

 
ENDRING I RAMMEBETINGELSER 
Følgende endring i rammebetingelser er gitt underveis i året (om ikke – skriv Ingen): Ingen 

 
ANNET FOR ENHETEN 
Følgende er obligatorisk for enheten og legges som vedlegg til rapporten 

Mål- og tiltaksplan 

HR-plan 
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Medarbeiderundersøkelse med etterarbeid (oddetallsår):  

88% besvarte undersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført på slutten av 2019. Oppfølging av 
undersøkelsen vil skje på personalmøter og MKS-møter i 2020. I tillegg vil det bli valgt ut punkter fra 
undersøkelsen til handlingsplanen 2020. 

Andel heltid:  

19.7 % (inkluderer medisinsk faglig ansvarlig 100% stilling og leder 100% stilling)  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse:  

58% stilling (inkluderer medisinsk faglig ansvarlig 100% stilling og leder 100% stilling) 

 

 

 

Med hilsen 

 

Kine Mauseth 

avdelingsleder 

kine.mauseth.eriksen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 
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HR- handlingsplan   
Dato 
Juni 2019 

Enhet:  

Legevakten 
Visjon:  Hovedmål: Skape godt omdømme og gi gode tjenester til 

innbyggerne. Å utvikle et forsvarlig arbeidsmiljø som er 
helsefremmende, meningsfylt og gir trygghet mot fysisk og psykisk 
skadevirkninger 

 

Forbedringsområde Hvordan er det når det er som best 
(utefra de forutsetningene vi har) 

Hvordan er det i dag Mål (eks verdi 
fra medarb.und, 
nærværspros.) 
 

Hvilke tiltak Ansvarlig 
 

Ferdig 
dato 
 
 

Oppfølg. 
Evalu. 
Rapport
-ere til 

Arbeidsgiver-
politikk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For små lokaler 

Nye verdier i kommunen. 
Definere betydningen av 
verdiene for legevakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjekt – ny legevakt 
 
 
 
 
 
 
 

De «gamle» verdiene 
(TÆL- tydelig, ærlig, 
løsningsvillig) ligger 
lagret i kvalitetssystemet 
i tillegg til at de henger 
synlig i avdelingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våre lokaler er for små, 
lite funksjonelle, 
leieavtalen med 
VestreViken utløper 
2020. Får ikke leie videre. 
 
 

 

Gjøre de nye 
verdiene og 
arbeidsgiver-
politikken til 
Ringerike 
kommune kjent 
for alle ansatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Innflytting i nye 
lokaler høsten 
2020 
 
 
 
 
 

- Utdeling av hefte – 
arbeidsmiljøpolitikk for 
Ringerike kommune hvor de 
nye verdiene er beskrevet. 
NÆR (nyskapende – ærlig 
respektfull) 

- Tema på personalmøte 
- Jobbe i grupper – 

sammenfatte arbeidet på 
MKS –møte. 

- Henge opp det ferdige 
arbeidet i avdelingen 

 
 

- Sammen med prosjektleder 
bidra med våre erfaringer og 
kunnskap til LV inn i 
prosjektet ved 
behov/etterspørsel på ulike 
nivå,  

- Prosjektleder/leder delta på 
nødvendige møter, være 
engasjert og svare ut 

Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjekt-
leder LV, 
Leder, 
verne-
ombud og 
tillitsvalgt, 
 
 

Vår 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September 
2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort-
løpende 
evaluering 
i bygge-
perioden 
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nødvendig informasjon som 
dukker opp i prosjektet. 
Sjekke ut med verneombud 
og tillitsvalgt 

- danne nødvendige 
arbeidsgrupper 

- jobbe tett med arkitekt 
/prosjektansvarlig og utfører 
når byggeprosessen. 

- Jobbe for få til gode avtaler 
med de vi skal samarbeidet 
med i nye lokaler 

- Utarbeide tydelige 
retningslinjer og prosedyrer 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Sykefravær/nærv
ær, IA-mål) 
 
 
 

Høyt nærvær / 
Folkehelsearbeid 

Sårbart for fravær, spesielt 
på helger da vi har flere 
vakante stillinger som også 
skal dekkes med vikarer. 
Kompetansekrav må 
ivaretas. 
 
Muligheter for 

Fornøyde 
medarbeidere 
som trives på 
jobb.  

Muligheter for å tilrettelegge i 
tidsbegrenset periode. Oppfølging av 
leder under fravær 
 
Trivselstiltak/arbeids-miljøtiltak i 
fokus. Gjøre ting sammen også 
utenom jobb, være hyggelig med 
hverandre, hilse når vi kommer/går, 

Leder 
Alle 

Kontinuerlig 
prosess 

Jobbes 
med 
gjennom 
kontinuerli
g gjennom 
året. 
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tilrettelegging i  
kortere perioder. Sårbart 
hvis/ når flere trenger 
tilrettelegging samtidig/for 
samme aktivitet. 
 
Ansatt kontakter 
arbeidsgiver for å kartlegge 
muligheter  
for tilrettelegging før en evt 
sykemelding, når d er 
muligheter for dette.  
 
Kontinuerlig fokus på 
arbeidsmiljø og trivsel. 
Minimum 2 personalmøter i 
året hvor arbeidsmiljø er  
tema. 

gi konstruktive tilbakemeldinger i 
form av ros, anerkjennelse 
 
Tenke hygiene. Beskytte seg selv mot 
smitte ved å bruke sprit, hansker, 
munnbind når det er nødvendig. 
 
Rekruttere gode vikarer 
MKS-gruppen jobber med saker som 
omhandler HMS 
 
 
 
2 personalmøter i året hvor 
arbeidsmiljø er tema 

 

Andre 
fokusområder 
 
 
 

Synlig og tilstedeværende 
medarbeidere. Pasientene føler 
seg sett og hørt. 
 
 
 
 

 
 
Fortsette arbeidet med 
implementere og bruke 
Manchester Triage for telefon og 
oppmøte 
 

 
 
 
 

Kan bli flinkere til  
å være synlig på 
venterom og for de 
pasientene som 
oppholder seg i 
avdelingen. 
 
 
 
 
Fast ansatte har hatt 
kurs/opplæring og bruker 
verktøyet. Jobber med å 
bli trygge på 
støtteverktøyet og 
utvikle/tilpasse rutiner i 
avdelingen og 
kvalitetsikre god 
dokumentasjon 
  

Fornøyde 
pasienter og 
pårørende 
 
 
 

 
 
 

 
Økt trygghet i 
jobben 
 
Økt kvalitet på 
vurdering av 
hastegrad på tlf. 
og oppmøte 
 
Jobbe mer likt  
 

Gå helt ut på venterom, ikke rope 
fra døra minimum hver ½ timer. 
Den som er «ute» i avdelingen 
har ansvar for dette. 
Minne hverandre på rutinen og 
lære nyansatte rutinen 

 
 
 

 
Sørge for at nyansatte få 
opplæring – kontinuerlig prosess 
Samarbeid med leverandør og 
Bærum legevakt underveis/ved 
behov 
Evalueringer/tilpasninger 
underveis 
Tilpasse lokale prosedyrer  
 
 

Felles 
ansvar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leder, 
overlege, 
fag.spl 
Lokale 
instruktører 

 
 
 
 
 

Kontinuerlig  

prosess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sørge for 
at alle bli 
trygge på å 
bruke 
verktøyet. 
Alle må 
bruke det. 
 
 
 
 
 

Fortløpen
de  
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluere 
underveis 
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Digitalisering  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ansatte er ikke 
registrert på KS –læring 
 
Ingen har gjennomført e-
læringskurs for nyansatte 
da dette er nytt fra i år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øke digital 
kompetanse for 
ansatte i Ringerike 
kommune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Bruker e- læring som 

kompetansehevende tiltak i egen 

arbeidshverdag 
 

1.alle ansatte registrerer seg i KS-

læring- Ledergruppen lærer videre til 

ressurspersoner, som videre ser til at 

alle ansatte klarer å logge seg på og 

finne Ringerike kommune sin side.  
2.alle ansatte (ikke bare nye) 

gjennomfører e-læringskurs for 

nyansatte på KS-læring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leder, 
fagsyke-
pleier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utgangen 
av 2019 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evalueres 
underveis 
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Medarbeidere:  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Ringerike interkommunale legevakt 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

                                                                                                                Vedlegg (3 sider) 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/536-34 3120/20 G21  22.01.2020 

 

Ringerike interkommunale legevakt - oppgjør 2019 

 

 
Regnskapet for Ringerike interkommunale legevakt viser et overskudd på  
kr 944 696,69.  
Det er i hovedsak refusjoner fra staten på kr 832 352 som medfører et overskudd. 
Refusjonene er ikke budsjettert da kommunalt oppgjør for legevakt ikke var på plass da 
budsjett 2019 ble lagt.  
 
Fordelingen av midler mellom KØH og ordinær legevakt er som nevnt tidligere år ikke helt 
nøyaktig. Årsaken er at ikke alle driftsutgifter mellom ordinær legevakt og KØH for 1-2 
poster(kjøp/salg) lar seg skille helt.  
 
Prosjekt 5102 gjelder overskudd i drift frem til 2019.  
Prosjekt 5193 gjelder gjenståendemidler fra Helsedirektoratet. Midlene skal dekke lovpålagte 
kurs i henhold til akuttmedisinkurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

REGNSKAP 2019                                                                                                    
RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT  

Inkl. Ø-HJELP 
 Deltagende kommuner: Flå, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Ringerike og Sigdal 

                       REGNSKAP   2019 BUDSJETT 2019 
Lønnsutgifter 18 854 090,38             18 465 000  

Sosiale utgifter 5 759 526,38                5 300 000  

Lønnsvekst 2,8%                     700 000  

Samlet lønn-og sos.utg. Ø-hjelp 5 281 080,41 5 400 000 

Sum lønn og soiale utgifter 29 894 697,17            29 865 000  

Medisinsk forbruksmateriell, medikamenter 662 721,94                1 100 000  

Annet forbruksmateriell 157 357,64                   200 000  

Leie av lokaler og grunn/gebyrer,avgifter 449 331,23                   434 000  

Datautstyr 370 342,18                   712 500  

Leasing av bil 111 963,10                   134 071  

Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester 1 028 519,58                   900 000  

Øvrige driftsutgifter 978 361,13                   384 429  

Diverse utgifter knyttet til obs-sengene, ø-hjelp 375 134,84 527 000 

Sum kjøp av varer og tjenester 4 133 731,64              4 392 000  

Sum driftsutgifter 34 028 428,81            34 257 000  

Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms.           (1 028 657,00)                (900 000) 

Sykelønnsrefusjon              (705 178,00)               (850 000) 

Ø-hjelp                 (5 927 000)             (5 927 000) 

Refusjon fra staten(Helfo)              (832 352,00)   

Refusjon fra kommuner         (26 144 366,50)           (26 280 000) 

Refusjon fra andre               (306 127,00)                (300 000) 

Bruk av overskudd 2017     

Sum inntekter      (34 943 680,50)          (34 257 000) 

Netto           (915 251,69)                            -    

Finansinntekter/utgifter     

Bruk av bundne fond (Akutt medisin)                (29 445,00)   

Resultat           (944 696,69)                      -    
Årets overskudd               (944 696,69)   

Midreforbruk ø-hjelp              (270 784,75)   

Mindreforbruk ordinær legevakt              (673 911,94)   
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Med hilsen 

 

Kine Mauseth 

avdelingsleder 

kine.mauseth.eriksen@ringerike.kommune.no 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

 

 

Prosjekt 5102 Ø-hjelp fellesmidler, Legevakt

Beholdning 01.01.19 -700 000,00             

Overskudd 2018 -785 913,00             

Overskudd 2019 -944 696,69             

Beholdning 31.12.19 2 430 609,69           

Prosjekt 5193 Oppflg. Akuttmedisin

Beholdning 01.01.19 -427 294,96             

Bruk av fond 29 445,00                

Beholdning 31.12.19 -397 849,96             



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-15  Arkiv: G00 &34  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-14  Arkiv: G00 &34  

 

Sak: 16/20 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-13   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 
Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måneden der meldte saker tas opp og gjennomgås. Referater 

publiseres i ESA etter hvert møte. Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Anne Marie Thomle Brager, enhetsleder  

- Annlaug Helgerud, enhetsleder  

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Anne Therese Sortebekk, jurist tildelingskontoret 

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver  

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver  

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor utdanning og familie  

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt  

 

Det har i andre halvår av 2019 vært avholdt fire møter. Saker som har vært oppe i 

kvalitetsutvalget andre halvår av 2019: 

 

 Fortsettelse av sak 20/19  



- 

Det arbeides med å forbedre samarbeid mellom psykisk helse og rus, Vestre viken og 

kommunale enheter vedrørende pasienter som har ulike diagnoser, og som av den 

grunn faller innenfor flere ansvarsområder. Dette er pasienter som lett kan ‘falle mellom 

to stoler’ og som de ulike instansene kanskje trenger å samarbeide tett om. Samtidig 

arbeides det også med voldsrisikovurderinger i de tilfellene det er behov for dette. 

 

 Fortsettelse av sak 1/2018 – Forslag til prosedyre for klagebehandling  

Ny saksbehandlingsrutine for klagebehandling av kommunale vedtak fra 

tildelingskontoret er gjennomgått. Prosedyren har fått flere innspill og vil bli revidert ut 

ifra dette. Formål med prosedyren: Gode rutiner ved klagesaksbehandling, samt sikrer 

at rettsikkerheten ivaretas for pasienten ved å føre kontroll med om faktum i saken er 

riktig, om det foreligger endringer etter at vedtak er fattet, og om det er hold i 

grunnlaget for avgjørelsen, f.eks. om det er hold i at pasienten er tilbudt forsvarlige 

tjenester.  

 

 Prosedyrer for blodprøvetaking 

Det er behov for en samarbeidsprosedyre mellom kommunale avdelinger i de tilfellene 

avdelingene selv ikke har kompetanse til å ta blodprøver av egne pasienter. Det må 

utformes en samarbeidsprosedyre dersom det ikke er hensiktsmessig at personalet får 

opplæring i dette. I enkelte tilfeller tar en avdeling så sjeldent blodprøver at det er bedre 

at denne oppgaven løses i samråd med andre avdelinger. 

 

 Trygg hjemme. Gjennomgang fra brannvesenet. 

Kvalitetsutvalget har fått en gjennomgang fra brannvesenet vedrørende kommunal 

avtale om trygghetsalarmer tilkoblet brannsentral. Kommunal sjekkliste for 

brannsikkerhet i private hjem er gjennomgått med foreslåtte tiltaksplaner. Dette er 

sjekklister kommunens avdelinger benytter for å redusere risiko for brann i pasientenes 

private hjem.  

 

 Infeksjonskontrollprogram  

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal forbedre og systematisere tilgjengelig 

infeksjonskontrollprogram. Arbeidet er påbegynt, og det må revideres opp mot dagens 

krav og de prosedyrer som foreligger per i dag. 

 

 Informasjon vedrørende tilsyn kap 9, tvang og makt 

Det er gjennomført internrevisjon i kommunen på vegne av fylkesmannen. Foreløpig 

status etter tilsynet har vært oppe som i kvalitetsutvalget. informasjon om 

prosjektgruppens sammensetning, hvilke kriterier fylkesmannen har satt for tilsynet, 

hvordan tilsynet har vært gjennomført og foreløpige funn fra de stedene som har vært 

undersøkt.  

 

 

 Tilbakemelding fra KE (koordinerende enhet) vedrørende tilbakemeldingsskjema 

i helse og omsorg 

Kvalitetsutvalget har fått en tilbakemelding på håndtering av skjema for tilbakemelding 

på kvalitet i Ringerike kommune. Frem til nå har tilbakemeldinger blitt håndtert av den 

enkelte avdeling ved leder. Det er nå ønske om et mer overordnet system der 

kvalitetsrådgiver har oversikt over alle tilbakemeldinger. Samtidig er det ønskelig med 

en rutine som sikrer riktig og lik håndtering av alle disse henvendelsene slik at 



- 

kommunen sikrer lik praksis. 

 

 Sjekklister for primærkontakter 

Det har kommet innspill til sjekkliste for primærkontakter. Dette er en liste som 

inneholder all informasjonen kommunen bør kartlegge for å få et godt bilde av helse og 

funksjonsnivå på egne pasienter. Sjekklisten er under evaluering og alle innspill vil bli 

lagt inn i denne. Denne saken har vært oppe flere ganger høsten 2019 og vil bli endelig 

avgjort på nyåret.  

 

 Miljørettet tilsyn 

Kommuneoverlege har informert om foreløpig status for nasjonalt tilsyn med miljørettet 

helsevern i sykehjem og andre boformer med fellesrom i Ringerike kommune. Det er nå 

sendt et brev til kommunalsjef der det bes om etablering av internkontrollsystem og 

gjennomføring av andre tiltak knyttet til dette tilsynet.   

 

 Bekymring om helse- og tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel, sendt fra 

tilsynsrådet for kriminalomsorgen region. 

Tilsynsrådet for kriminalomsorgen region Sør har sendt bekymring om helse- og 

tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel. Enhetsleder og kommunalsjef har vært 

på to besøk i fengselet den siste tiden. Kommuneoverlegen er også koblet på dette 

arbeidet. Arbeidet vil resultere i konkrete tiltak det skal arbeides videre med. 

 Farmasøytisk tilsyn 

Det er gjennomført flere farmasøytiske tilsyn i kommunen i år. Når disse tilsynene 

kommer svarer enhetsleder ut tilsynet i ESA, men kopi til kommunalsjef. Alle tilsyn 

skal orienteres om i kvalitetsutvalget underveis, slik at sektoren kan lære av de tiltakene 

som settes i gang. Flere av tilsynene er gjennomgått i møter høsten 2019.   

 

 Tilsyn fra Arbeidstilsynet  

Tidligere i år har det vært gjennomført tilsyn med hjemmetjenesten i Hønefoss som del 

av en nasjonal kampanje fra arbeidstilsynet.  Kommunen har nå fått svar på tilsynet, der 

funn og konkrete tiltak er tatt opp i AMU i høst. Denne presentasjonen er gjennomgått 

i møtet.  

 

 Samarbeidsutvalg i velferdsteknologi- notat etter møte.  

Informasjon om kommunalt velferdsteknologiprosjekt og nylig opprettet 

samarbeidsutvalg i Ringerike kommune. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende 

organ for kommunalsjef og IT sjef, det er også et rådgivende organ til enhetsledere. 

Det er leder i samarbeidsutvalget som kaller inn, skriver saksliste og sørger for referater 

til møter. Samarbeidsutvalget skal ha regelmessige møter, med minst 6 møter i året eller 

ved behov. Det skal utarbeides en egen strategisk plan for velferdsteknologi, et årlig 

budsjett og handlingsplan for velferdsteknologi. Mandat og beskrivelse for utvalget skal 

tas opp i enhetsledermøte og legges i kvalitetssystemet når denne er besluttet.  

 

 Status og oppfølging av alle saker fra kvalitetsutvalget 2018/2019 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over alle saker fra kvalitetsutvalget og 

oppfølging av disse. Dette er et arbeidsdokument som jevnlig blir oppdatert og vil bli 

tatt opp i flere kvalitetsutvalg gjennom året. Alle sakene på listen er oppdatert og 

gjennomgått i årets siste møte. 



- 

 

 

 Henvendelse fra Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) 

Noklus arbeider med å bedre kvalitet ved den medisinske laboratorievirksomheten som 

drives i Norge. Fra tidligere er kommunale sykehjem og fastleger tilknyttet Noklus. Det 

er nå ønskelig å tilknytte kommunale hjemmetjenester for en bedre kvalitetsoppfølging 

av de laboratorieundersøkelsene de gjennomfører. Henvendelsen er diskutert og vil bli 

tatt opp i et enhetsledermøte senere. 
 
 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering. 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss  2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport for fontenehuset 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Vedlegg 

Revidert regnskap 2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Saksprotokoll - Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Tor Eid, digitaliseringssjef, orienterte om intensjonserklæringen om deltakelse i Akson: «En 

innbygger –en journal». 

 

Peder Gjerdrum fremmet følgende forslag til tilleggs punkt i rådmannens forslag til vedtak: 

«Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen 

av utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.» 

 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med Gjerdrums forslag til tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt. 
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Akson - intensjonserklæring for deltakelse  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er uttrykk for 
kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. 
Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for 
kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Ringerike kommune til signering av intensjonserklæring 
om deltakelse i Akson. Akson er en stor satsing på helhetlig samhandling i helsesektoren og felles 
kommunal journal. Invitasjonen har gått til alle kommuner utenfor helseregion Midt-Norge, totalt 
291 kommuner. Helseregion Midt-Norge har allerede valgt en annen helhetlig samhandlingsløsning 
kalt Helseplattformen, denne er ikke tilgjengelig for kommuner i andre regioner. 

Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Bakgrunn for Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal journal 
Dagens journal- og samhandlingsløsninger er fragmenterte mellom helseaktørene. Flere kommuner 
opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til 
digital dokumentasjon og samhandling. Situasjonen vil utfordres ytterligere ettersom demografien 
endres og ressurstilgangen reduseres slik at tjenestebehov må løses på andre måter enn i dag.   
 
Konseptvalgutredningen som ble gjennomført av Direktoratet for e-helse i 2018 konkluderte med at 
helsepersonell ikke har god nok informasjon om pasientene, at dagens digitale arbeidsverktøy i 
kommunehelsetjenesten er lite egnet for å jobbe effektivt i, at langt de fleste mangler 
beslutningsstøtte som kan understøtte god praksis - og at mye tid som kunne gått til pleie og omsorg 
i stedet brukes på å innhente og kvalitetssikre informasjon.  



- 

 
Intervjuer gjennomført av Direktoratet for e-helse med helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten 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 […] Timevis ukentlig med 
gjennomgang av epikriser og prøvesvar gir overhodet ingen inntekt. Det samme gjelder all 
administrasjon og drift av legesenteret", Fastlege 

 
Direktoratet for e-helse anbefalte derfor i 2018 å anskaffe og innføre løsninger for helhetlig 
samhandling og felles journal (Akson) i alle kommunale helse- og omsorgstjenester, utenfor 
helseregion Midt-Norge. Samhandlingsløsningene vil gjelde hele helse- og omsorgstjenesten.  
 
Akson har som mål å sørge for at pasientinformasjon blir tilgjengelig til for rett behandler, på rett 
sted, til rett tid. Det vil gi helsepersonell støtte til de viktige valgene samtidig som man reduserer 
uønsket klinisk variasjon. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten 
og helsestasjoner bruker samme journalløsning (men som kan bestå av ulike underliggende 
systemer) med brukerflater og funksjonalitet tilpasset deres behov. I tillegg skal nasjonale e-
helseløsninger og felleskomponenter utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, 
kommuner og fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene 
og journal skal i sum legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale 
tjenester, som for eksempel NAV og barnevern.  
 

 

Akson er en av bærebjelkene i norsk e-helsepolitikk 
Melding til Stortinget nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal, beskriver målene for arbeidet 
med digitalisering i helsesektoren. Målene er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019-2020), Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020-2023. Hovedmålene er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til 
pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, og 
data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 
 
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre pågående parallelle tiltak:  

• Modernisering og samordning av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, 
Vest og Sør-Øst.  

• Etablering av Helseplattformen i Midt-Norge  
• Akson - tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling for kommunene utenfor 

helseregion Midt-Norge  
 

«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt som skal 

resultere i en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger som knytter helse-Norge 

sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes helseinformasjon skal være tilgjengelig på 

rett sted, til rett tid, til rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men 

også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for 

eksempel NAV og barnevern. 

 
Tiltaket er gjennom forprosjektet av direktoratet for e-helse anbefalt delt opp i to program: 



- 

 
• Akson journal: Felles kommunal pasientjournal innebærer at helsepersonell i kommunene 

jobber i en felles journalløsning – men løsningen kan bestå av ulike systemer som spiller 
sammen. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten og 
helsestasjoner vil kunne være brukere av samme løsning med brukerflater tilpasset deres 
behov. 

• Akson samhandling: Helhetlig samhandling i hele helsesektoren. Dette programmet 
omfatter løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene 
skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet til å 
utveksle informasjon digitalt. 

 

Realiseringen av Akson, et nasjonalt forprosjekt 
Et samlet Nasjonalt e-helsestyre (der også KS og kommuner er representert), gav sin støtte til 
direktoratets anbefaling om Akson i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. I etterkant av dette ble det 
gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) som støttet konseptvalget og anbefalte at forprosjektet 
ble iverksatt så raskt som mulig. Den eksterne kvalitetssikringen bemerket særskilt at det bør være 
en stor grad av forpliktelse før et såpass stort tiltak kan igangsettes.  

 
KS ga sin støtte til igangsetting av forprosjekt både gjennom eget brev og i et felles brev med Den 
norske legeforening med forventninger til føringer for det videre arbeidet i februar 2019. KS 
Storbynettverk bekreftet deres støtte til igangsetting av forprosjekt i brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet i mars 2019. I april 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet 
for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt og utarbeide et sentralt styringsdokument i tråd 
med statens prosjektmodell. Forprosjektet skulle blant annet vurdere strategi for stegvis 
gjennomføring, modeller for organisering og ansvarsfordeling, finansiering, gevinstrealisering og 
anskaffelsesstrategi.  
 
Det sentrale styringsdokumentet ble i forprosjektet utarbeidet etter innspill fra representanter for 
kommunesektoren, herunder forhold som det må arbeides videre med å videreutvikle og 
tydeliggjøre gjennom 2020. Direktoratet for e-helse overleverte det sentrale styringsdokumentet til 
Helse- og omsorgsdepartementet den 29. februar 2020 etter at Nasjonalt e-helsestyre den 27. 
februar 2020 hadde sluttet seg til hovedinnretningen i dokumentet med en supplerende uttalelse fra 
kommunesektorens representanter. I tråd med statens prosjektmodell gjennomgår det sentrale 
styringsdokumentet nå ekstern kvalitetssikring (KS2), som planlegges ferdigstilt innen sommeren 
2020. 
 
Tiltaket er basert på og forutsetter videre et tett samarbeid mellom stat og kommune for å sikre 
finansiering og realisering av tiltaket. Det sentrale styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring 
danner grunnlaget for at Helse- og omsorgsdepartementet kan fremme en sak om videre finansiering 
av tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Statens videre tilrettelegging for Akson forutsetter signering av 
intensjonserklæringer med kommuner som representerer minimum halvparten av befolkningen 
utenom helseregion Midt-Norge. Frist for signering er 1. juli 2020. Det er et mål om 100 % deltakelse 
fra kommunene utenfor Midt-Norge. Det er foreløpig lagt til grunn en tilnærming basert på 
frivillighet, uten lovpålegg for kommune, fastleger og andre private aktører med avtale. 
 

Hva betyr det å stå utenfor Akson og hvilke fordeler vil et samarbeid gi?  
Det er frivillig for kommunen å delta i Akson tiltaket. 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. Helse- 
og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) som trolig 
vil bli 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 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 felles 
virksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i 
arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å 
tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan 
gi samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i kommunal sektor som 
jobber sammen om innbyggernes behov. Det kan gi mulighet for å skape mer teknologisk like 
utgangspunkt i kommunene, og sikre helhetlige nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet 
infrastruktur.      

 

Kommunesektorens inngående premisser for forprosjektet Akson 
Legeforeningen og KS sendte den 15. februar 2019 et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet 
med en felles plattform for realiseringen av visjonen om helhetlig samhandling og felles kommunal 
journal som utgangspunkt for støtte til igangsetting av forprosjektet. Noen av de viktigste 
budskapene her er:  
 
 

• Journalløsningen kan bestå av ett eller flere systemer som må tilrettelegge for effektiv drift, 
og god pasientbehandling i den enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv.  

• Det bør legges til rette for trinnvis tilnærming til innføring av både samhandlings- og 
journalløsningene.  

• Det må sikres nødvendig fleksibilitet i løsningene som balanser behovet mellom deling av 
strukturerte data og fritekst.  

• Det er viktig med ulike arbeidsflater der de ulike helseprofesjonene får verktøy som 
understøtter deres arbeidshverdag på en best mulig måte.  

• Det bør være aktiv porteføljestyring av tilgrensede initiativ, der legemiddelområdet har aller 
høyest prioritet.  

• Journalløsningen må ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov.  
• Det må legges til rette for at alle kommunalt eide virksomheter kan anskaffe og ta i bruk 

løsningene. 
KS sammen med deltagende kommuner har hele veien lagt disse føringene til grunn i arbeidet med 
innspill og posisjoner til forprosjektet, blant annet at løsninger for samhandling om medisiner (som 
Pasientens Legemiddelliste (PLL) og Sentral forskrivningsmodul (SFM)) ferdigstilles og prøves ut så 
snart som mulig.  Dette vil etter KS og deltagende kommuners vurdering kunne bidra til å kunne 
hente ut gevinster tidlig, samtidig som det gir viktige erfaringer i forkant av Akson journal.  

 

Behov for et felles digitalt løft i helse- og omsorgsektoren 
Direktoratet for e-helse gjennomførte en konseptvalgutredning i 2018 som konkluderte med at 
«dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 
virksomheter. Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige 
pasientforløp. Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og mål om økt 
ansvarsoverføring til kommunene. Dagens løsninger tilfredsstiller ikke krav til informasjonssikkerhet 
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og personvern. Det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske muligheter til å styrke 
pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse» 
 
Et felles digitalt løft vil ifølge konseptvalgutredningen kunne gi store ressursbesparelser, redusere feil 
og skader og gi alle som møter kommunehelsetjenesten bedre og mer helhetlig helsehjelp. For 
innbygger gir det mulighet til å være mer aktiv i egen helsehjelp og ivareta sine 
personvernrettigheter. Akson-tiltaket vil på denne måten bidra til å understøtte følgende behov: 
 

 Det er behov for bedre kapasitetsutnyttelse i helsetjenesten for å håndtere fremtidig 
etterspørsel etter tjenester som følge av demografiske utviklingstrekk og redusert økonomisk 
handlingsrom.  

 Det er behov for å utnytte mulighetene den medisinske og teknologiske utviklingen gir for å 
bidra til økt trygghet, mestring og livskvalitet for innbygger og økt kvalitet og effektivitet i 
helse- og omsorgstjenesten.  

 Det er behov for løsninger som understøtter bruk av ny teknologi som støtter at helsehjelp i 
større grad kan gis i hjemmet og flere kan bo hjemme lenger.  

 

Hovedtrekk i styringsdokumentet og behovet for videre arbeid 
Det sentrale styringsdokumentet gir konkrete anbefalinger til det videre arbeidet med realisering av 
løsninger for helhetlig samhandling i helsetjenesten og felles kommunal journal. Det har vært 
nedlagt et betydelig arbeid gjennom forprosjektet, men som styringsdokumentet også identifiserer 
gjenstår det videre arbeid og avklaringer på flere områder. Dette er arbeid som vil pågå i 2020 i 
samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, KS og en gruppe 

kommuner (Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Vinje).  
 
Under gis en overordnet beskrivelse av hovedtrekkene i styringsdokumentet, hva dette betyr for 
kommunen og hva som må legges vekt på i det videre arbeidet. 

 
a. Styring, organisering og ansvarsdeling 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler å realisere Akson i to programmer, Akson journal og 
Akson samhandling. Styringsdokumentet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, 
drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning (program Akson journal) legges 
til en virksomhet med kommunalt majoritetseierskap. Denne virksomheten er heretter omtalt 
som «Selskapet Akson journal».  
 
Staten er villig til å ha en minoritetspost i selskapet dersom kommunene ønsker det. Det 
forutsettes også at Stortinget gir sin tilslutning til dette. Det er en langsiktig målsetning at felles 
kommunal journalløsning har en deltakelse fra alle 291 kommuner utenfor Midt-Norge, men det 
er ikke realistisk at alle kommuner går inn med en eierandel når selskapet planlegges å bli stiftet i 
2021.  Det må derfor legges til rette for en prosess hvor noen kommuner velger å gå foran, både 
som medeiere i virksomheten og aktive deltagere i anskaffelses- og utviklingsarbeidet, men med 
mulighet for andre å slutte seg til etterhvert.  
 
Det er igangsatt et arbeid for å avklare hvordan eier- og virksomhetsstyring skal gjennomføres for 
Akson journal og hvordan en felles styring med Akson samhandling skal realiseres. Å starte med 
noen kommuner kan redusere kompleksitet og risiko i prosjektet. Det skal samtidig legges opp til 
gode prosesser for å sikre medvirkning og forankring også blant de kommuner som ikke deltar 
aktivt inn i selskapet fra start, men har positiv intensjon om å gå inn på et senere tidspunkt. 

Programmet Akson samhandling legges til Direktoratet for e-helse som vil få ansvaret for å 
realisere steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at 
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målene nås. Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret 
for utførelse av nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1. Steg 1 innebærer også 
et forprosjekt for steg 2 som også vil skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF. 

b. Finansiering 
Styringsdokumentet anbefaler finansieringsprinsipper som omhandler tilskuddsordninger, 
låneopptak og tjenesteprising. Prinsippene er nærmere redegjort for i vedlagt oppsummering av 
styringsdokumentet sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Felles kommunal journalløsning anbefales av Direktoratet finansiert av kommunene, både selve 
investeringen og i forvaltning- og drift. Dette i tråd med kommunenes ansvar for å finansiere 
egne journalløsninger i dag.  Staten finansierer imidlertid myndighetsoppgaver og 
programaktiviteter.  Det er en vesentlig andel av de betalbare investeringskostnadene i 
journalløsningen. Det legges også til grunn at Staten vil finansiere det første steget av 
samhandlingsløsningene (Akson samhandling) på 709 millioner.  
 
Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal journal til 
8,8 milliarder hvorav staten dekker 1,4 milliarder. Resterende på 7,4 milliarder dekkes av 
kommunene hvorav 45 % er til selve gjennomføringen av programmet Akson journal, mens 
resterende 55 % er lokale innføringskostander som i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte 
kommune. Figuren under viser fordelingen mellom betalbare og ikke-betalbare kostnader, der 
lokale innføringskostander på 2,9 milliarder inkluderer ressurser som antas å medgå til regionale 
og lokale mottaksprosjekter i kommunene og kostnader til opplæring. 
 

 
 
Det arbeides videre med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne kommer til 
anvendelse både samlet og over tid, slik at de kommunaløkonomiske konsekvensene av tiltaket 
blir tydeliggjort.  Dette vil blant annet avhenge av detaljer rundt selskapsetableringen av 
virksomheten «Akson journal AS».  
 
Også er det heller ikke slik at kostnadene kan sammenlignes med kostnadene man har i dag, men 
med det fremtidige kostnadsnivået som den enkelte kommune vil måtte legge til grunn dersom 
man hver for seg skulle modernisere journalløsningene for å understøtte samhandling, 
integrasjon mot velferdsteknologiske løsninger og bedre arbeidsverktøy for tjenesten. 
 
Akson har som mål å bidra til bærekraftige, trygge og fremtidsrettede helsetjenester. Løsningene 
vil koste mer enn dagens løsninger gjør, men samtidig ha betydelig gevinster for samfunnet. Ved 
å samarbeide om Akson blir kostnadene lavere og kvaliteten trolig bedre enn om kommunene 
gjør det hver for seg. 
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c. Gevinster 
Direktoratet for e-helse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket Akson som 
viser at tiltaket er lønnsomt som helhet.  
 
Analysen viser at det potensielt er store gevinster å hente for kommunene på blant annet to 
områder: 

• Redusert tidsbruk på informasjonsinnhenting, dokumentering og samhandling for 
helsepersonell 

• Unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenesten som følge av færre uønskede hendelser 
Hver enkelt kommune må på bakgrunn av dette utarbeide egne analyser når gevinster skal 
realiseres i den enkelte kommune og virksomhet. Man går gjerne fra å snakke om en estimert 
verdi av en nyttevirkning til konkrete gevinster som kan måles og nyttiggjøres.  
 
Ved innføring av felles kommunal journalløsning vil det være den enkelte kommunes ansvar å 
identifisere, realisere, følge opp og nyttiggjøre seg av gevinster fra Akson. I dette ligger at 
kommunene selv må ta stilling til hvilke gevinster man ønsker å oppnå med Akson, hvordan 
gevinstene kan måles og hvordan kommunen vil nyttiggjøre seg av gevinstene når de er realisert. 
Selv om ansvaret ligger hos kommunene vil Programmet Akson journal bistå med verktøy, 
veiledning og støtte i innføring og gevinstarbeid før, under og etter implementering av løsningen. 
 
Samtidig som ansvaret for gevinstrealisering ligger hos den enkelte kommune er det et behov for 
å følge opp at tiltaket gir ønskede resultater på et nasjonalt nivå. Det er identifisert fem gevinster 
som vil følges opp av Programmet Akson journal:  

 Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Færre uønskede hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern 

 Bedre styringsinformasjon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon 

 

d. Anskaffelse og gjennomføring skal legge til rette for stegvis utvikling og lokal innovasjon 
Målet er at Akson i tillegg til å understøtte målet om bærekraftige, gode og effektive helse- og 
omsorgstjenester, også skal legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Akson skal 
realiseres med en åpen og fleksibel arkitektur med et omfang som er tilpasset alle kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Det legges til rette for en stegvis gjennomføring både når det gjelder 
utvikling og innføring, og det vil bli flere anskaffelser. Det vil bli lagt stor vekt på at en felles 
kommunal journalløsning har åpne grensesnitt basert på internasjonale standarder, slik 
kommunen har mulighet til å tilrettelegge for lokal innovasjon og bruk av tilknyttede løsninger.  
 
Det sentrale styringsdokumentet anbefaler en kontraktsstrategi der det inngås kontrakt med én 
leverandør for felles kommunal journal gjennom felles «Selskap Akson journal». Tilbyderne kan 
velge å gå i kompaniskap med underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, 
kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at leveransene oppfyller behovet og fungerer 
enhetlig. Ettersom det er lagt til grunn en stegvis utvikling og innføring kan det være en periode 
der det vil være behov dagens løsninger inntil ny felles kommunal journal ivaretar de komplette 
behovene helsetjenesten har. Kontraktsstrategien gir rom for å gjennomføre tilleggsanskaffelser 
i parallell eller etterkant av journalanskaffelsen. I praksis vil det derfor kunne pågå små og store 
anskaffelser gjennom hele programmets levetid.  

 
e. Eksisterende samhandlingsaktiviteter 
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Styringsdokumentet fra Direktoratet for e-helse anbefaler at de pågående 
samhandlingsaktivitetene får høy prioritet for å sikre at dette kommer på plass til innføringen av 
Akson journal. Det skal etableres tydelige planer for å sikre realisering av pågående aktiviteter 
for digital samhandling, der legemiddelområdet prioriteres høyt og slik at det for kommunene 
blir forutsigbarhet i det samlede løpet for innføring av nasjonale e-helseløsninger.  

 

f. Risiko 
Styringsdokumentet angir den største risikoen i mobilisering- og anskaffelsesfasen til å gjelde 
behovet for forpliktelsesavtaler fra et tilstrekkelig antall kommuner før kunngjøring av 
anskaffelse. Mangel på forpliktende deltakelse vil føre til en forsinkelse eller at tiltaket stanses. 
Den forpliktelsen er til forskjell fra intensjonserklæringene som det nå søkes tilslutning til. 
 
Styringsdokumentet peker ellers på øvrige risikoområder som må håndteres videre i 
virksomheten og i samstyringsmodellen mellom stat og kommune.  

 

 

Akson som grunnlag for kommunal samordning  
Akson er basert på et samarbeid mellom stat og kommune om anskaffelse, innføring, drift og 
forvaltning av løsninger som er viktige for helse- og omsorgstjenesten – og er dermed helt i tråd med 
Regjeringens digitaliseringsstrategi, Én digital offentlig sektor som KS og regjeringen har samarbeidet 
om. At kommunene går sammen vil kunne gi større gjennomføringskraft og sørge for at 
kommunenes stemme kommer tydeligere og mer samordnet frem overfor leverandørene, noe som 
også er i tråd med samordningsarbeidet for digitalisering i kommunal sektor.  Akson vil føre til 
nødvendige endringer for kommunene og helsepersonell, og gi mulighet for nye måter å arbeide på. 
Det er viktig at dette forberedes godt hos alle parter i det videre arbeidet. Kommunene er sentrale i 
den videre styringen av prosjektet. Hvordan kommunal medvirkning skal organiseres vil tas opp som 
eget tema.  
 
Samarbeidet mellom kommunal sektor og stat om Akson er et viktig tiltak som skal bidra til 
realisering av kommunale og nasjonale målsetninger. Det er viktig at alle helseaktører, inklusive 
kommuner, i fellesskap støtter det videre arbeidet for å sikre en helhetlig og samordnet tilnærming. 
 

Viktig beslutningspunkter for kommunen og overordnet tidslinje 
Kommunene inviteres til signering av intensjonserklæringen. Intensjonserklæringen innebærer ikke 
noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktende for kommunen. Undertegning av 
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det 
videre arbeidet med tiltaket Akson. Dette er et viktig første steg i den videre prosessen med 
realisering av Akson. 
 
Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av innbyggerantallet utenfor 
helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal 
kunne være en del av budsjettprosessen for statsbudsjettet for 2021. I tillegg vil eksterne 
kvalitetssikring (KS2) av tiltaket inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.   
 
De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir for de kommunene som 
ønsker å delta videre, muligheten for aktiv deltakelse og medeierskap, eller opsjon.  
 
Kommunen vil inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere tidspunkter vil klargjøres 
etter de statlige beslutningsprosessene i 2020. Figuren under er en illustrativ tidslinje som forutsetter 
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signering av intensjonserklæringene, ferdigstillelse av forberedelsesarbeid til virksomheten Akson 
journal og positiv stortingsbehandling. Tidslinjen vil avstemmes og oppdateres etter hver milepæl.   
 

 
 

 

 

Rådmannens vurdering 
Formålet i intensjonserklæringen er at «Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig og koordinert, bidra til god samhandling mellom 
aktørene og samhandling med andre kommunale og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider 
med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum. Akson skal bidra til at 
helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på 
digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 
styring og forskning. 
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 
og de som disse samhandler med.» 
Akson vil bli et spleiselag mellom staten og kommunene. Det er gjennomført beregninger av de 
totale kostnadene, og det er anbefalt en fordelingsnøkkel. Dette vil koste penger, men det er 
foreløpig uklart hvor mye og når. Rammebetingelsene blir tydeliggjort i det kommende arbeidet med 
tiltaket. 
Rådmannen støtter målene tiltaket Akson søker å oppnå. Nye krav til samhandling og pasientjournal 
vil bli lovregulert, dette fører til utvikling av våre fag- og samhandlingssystemer enten vi velger Akson 
eller ikke. Slik utvikling vil uansett ha en kostnad. Det vil bli flere beslutningspunkter framover, og 
kommunene som signerer intensjonserklæringen om deltakelse nå vil i 2021 behandle om de ønsker 
å inngå en forpliktelsesavtale eller en opsjonsavtale for tilknytning. 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune signerer intensjonsavtalen for deltakelse i Akson. 
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Akson

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt - Norge

Formål og bakgrunn

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse - og omsorgstjeneste som er helhetlig
og koordinert , bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale
og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med . Pasientens og brukerens behov og ønsker skal
stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon,
innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning .

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløs ning for kommunale helse - og omsorgstjenester og
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester
og de som disse samhandler med . 1

Om intensjonserklæringen

Undertegning av denne intensjonserklæringen er e t uttrykk for kommunens støtte til og intensjon
om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen
kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i
vedlagt oppsummerin g av hovedpunktene fra styringsdokumentet.

Forutsetninger for det videre arbeidet

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner
som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt - Norge. Videre statlig
arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget.

D et gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner
som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen
tydeliggjøre ansv ars - og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet.

1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør -
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt - Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen .



Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling
og Akson journal.

Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokum entet og i samarbeid med sektoren også
utarbeide et veikart for nasjonal e - helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres.

Det legges til grunn at Akson - tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder
Akson journal og Ak son samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig
utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible
løsninger.

Det legges til grunn at programeierskapet til f elles journalløsning legges til ett selskap , her benevnt
som " Selskapet Akson journal" . Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse - og
omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som
ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være
mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er)
for felles kommunal journa l.

Det legges til grunn a t staten finansierer kostnader til program - og myndighetsoppgaver knyttet til
investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen
i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskos tnader. Videre legges det
til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling.
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det
legges videre til grunn a t staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og
etablering av " S elskapet Akson journal".

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil
sikre kommunal sektor innflytelse på he lheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner
bestemmende innflytelse i "S elskapet Akson journal" . Selskapsformen kan bli endret avhengig av
utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.

Om organisering av arbeidet i 2020

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som
helhet . Formålet med arbeidet er å:

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse,
konsensusbaserte beslu tningsprosesser og klarere ansvarslinjer.

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik
dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil
treffe deltagende kommuner over tid.

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med
stegvis tilnærming til eierskap.

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020 . KS
vil koordinere forankringspros esser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi
tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller
opsjon.



Erklæring fra KOMMUNEN

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse - og
omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som
yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med
innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder .

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for
Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta
videre basert på følgende alternativer :

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks.
medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre
arbeidet med anskaffelse s - og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal
journalløsning .

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta
i bruk felles kommunal journal .

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den
på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.

(dato)

kommune

(sign.)

(navn)

(stilling)
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Sa mmendra g

Bakgrunn

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker
tilgang til pasient - og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre
digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking,
styring og forsk ning.

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e - helse.
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle
tiltak: ( 1) Helseplattformen , innføring av felles journalløsning i Midt - Norge, ( 2) modernisering
av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør - Øst og ( 3) Akson
– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling.

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journal løsning for
kommunene utenfor Midt - Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter
som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse - og
omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e - helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt.
Forprosjektet leverte sin anbefaling 29 . februar 2020. Denne anbefalingen , sammen med en
ekstern kvalitetssikri ng som gjennomføres våren i 2020 , danner grunnlaget for regjeringens
videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021.
Kommunesektoren o g andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet . KS
opp rettet et program som samordne t innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og
samarbeid et om oppgaver i oppdraget.

Behov

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske
muligheter til å styrke pasientsikkerh et og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse.

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon , den
bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for
unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasient skader som kunne vært unngått.
Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har
informasjonen de n trenger for å ta beslutninger om behandl ing basert på beste praksis.

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og
virksomheter.

Digitalisering og teknolog i er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp.
Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt
ansvarsoverførin g til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke d agens løsninger krav til
informasjonssikkerhet og personvern.
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Konsept

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles
journalløsning for kommunal helse - og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning
innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at
blant anne t legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme
journal løsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov.
Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse - og omsorgstjeneste
og de vil få én journal på tvers av kommunale helse - og omsorgstjenester. Journalen følger
innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles
kommunale journalløsningen.

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e - helseløsninger og
felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og
fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel N AV og
barnevern.

Overordnet gjennomføring av konseptet

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:

1. F elles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring.

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere
tiltak.

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange
avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. S tegvis tilnærming gir gru nnlag for bedre
styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av
samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere
gjennomføringsrisikoen . Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av
gjennomføringen f or felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling.

Den overordne de gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring
av konseptet Akson . Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative.

Figur
1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson
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Overordnet organisering og ansvarsdeling

Ansvar et for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter :

• Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og
videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med
kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det,
kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig
eierskap.

• Direktoratet for e - helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for
helhetlig samhandling , og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett
SF vil i henhold til avtale med D irektoratet for e - helse gis ansvaret for utførelse av
nødvendige anskaffelser og IKT - utviklingsaktivitet i steg 1.

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele
organiseringen i ulike programmer ; Programmet Akson journal og Programmet Akson
samhandling . To programmer vil gi tydelige re styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering
innad i programmene.

Oppdelingen av tiltaket i t o programmer vil imidlertid medfør e et behov for å sikre helhetlig
styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer , herunder
samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer , koordinering mellom
prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson .

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster
og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning
omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. A nbefalt gjennomføringsstrategi skal
bidra t il å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres.

I g jennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og
anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4)
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er
det etablert stop punkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med
kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av
hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i pro grammets anslag for
kostnader og forventet nytte.

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av " Akson journal AS ". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsni ngen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for
stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder.
K ontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av
anskaffelsesområd ene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for
å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at
leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig .

A nsvarsfordelingen mellom det sentrale programme t og kommunene må være tydelig. Det
langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner.
For å kunne innføre journal løsningen må en rekke forhold være på plass lokalt , og det må
etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å
implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens
det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføri ng og støtte
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte
konkretiseres etter valg av leverandører , og vil kunne variere mellom kommunene.

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter:

• Modernisering og videreutvikling av grunndata - og tillitstjenester
• Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
• Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretnin gen

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale
prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen som
har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere
samhandlingsutfordringene i helse - og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse
løsningene , og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette
gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styr ingsmodell.

Kostn a der

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale
innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale
styringsdokumentet er at s taten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program - og
myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp,
etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale
innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enke lte kommune. Staten finansierer
investerings kostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodell en til felles kommunal journalløsning .
Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader
for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes.

Videre arbeid i 2020

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter
og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder
avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson jour nal AS" og arbeid med
intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal
journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om
deltakelse.
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Forord

Denne rapporten er svar på Helse - og omsorgsdepartementets oppdrag til
Direk tor atet for e - helse i tillegg til tildelingsbrev nr. 3 , 2 6 . april 201 9 .

Oppdraget er knyttet til å gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i
konsept 7, felles kommunal journalløsning med helhetlig samhandling, og
utarbeide sentralt styringsdokument i trå d med statens prosjektmodell .
Konseptet har fått arbeidsnavnet Akson. Planen er at Sentralt
styringsdokument skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2) våren 2020.

Direktoratet for e - helse har utført oppdraget i samarbeid med sektoren og med
stort b idr ag fra KS og kommunesektoren, utøvende helsepersonell, pasient -
og brukerforeninger, spesialisthelsetjenesten og nasjonale helsemyndigheter.
Nasjonalt e - helsestyre har vært styringsgruppe for arbeidet.
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Sa mmendra g

Bakgrunn

Det e r et sentral t politisk mål å skape et effektivt og bærekraftig helse - og omsorgssystem
som tilbyr helhetlige og koordinerte helse - og omsorgstjenester. Pasientens og brukerens
behov og ønsker skal stå i sentrum. Regjeringens o ver ordnede mål for IKT i helse - og
omsorgssektoren er beskrevet i Meld. St. 9 (2012 - 201 3), Én innbygger – én journal. Målene
er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019 - 2020), Nasjonal helse - og sykehusplan 2020 - 2023.
Hovedmålene er at helsepersonell skal ha enk el og sikker tilgang t il pasient - og
brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og data
skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Helse - og omsorgsdepartementet ga i 2 018 Direktoratet for e - he lse i oppdrag å utarbeide en
konseptvalgutredning for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient - og
brukeradministrasjon i kommunal helse - og omsorgstjeneste, og samhandlingen med øvrig
helsetjeneste. Direktoratet f or e - helse overleverte ko nseptvalgutredningen "Nasjonal løsning
for kommunal helse - og omsorgstjeneste" til Helse - og omsorgsdepartementet juli 2018.
Holte Consulting gjennomførte høsten 2018 en ekstern kvalitetssikring (KS1). KS1 - rapporten
anbefalte, i sa msv ar med konseptvalgutre dningen, konsept 7 nasjonal kommunal løsning for
pasientjournal med helhetlig samhandling.

Direktoratet for e - helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse - og omsorgsdepartementet å
gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i kons ept 7. Formålet med forpr osjekt et er at
beslutningsmaterialet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere prosjektets usikkerhet,
anbefale en kostnadsramme og gi føringer for den etterfølgende styringen av prosjektet.

Konseptbeskrivelse

Det anbefalte kon sep tet har fått arbeids na vnet Akson . Akson skal realisere målbildet for
helhetlig samhandling og en felles journalløsning for kommunal helse - og omsorgstjeneste.

Felles kommunal journalløsning innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles
jou rna lløsning. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og
helsestasjoner bruker samme journal løsning med brukerflater tilpasset deres behov.

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e - helseløsninger og
felleskomp one nte r skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og
fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel N AV og
barneve rn.

Ov erordnet gjennomføring

Det er valgt to ulike tilnærminger for å realisere Akson :

1. Felles kommunal journalløsning realiseres som ett tiltak i flere faser med kontroll - og
stoppunkter og stegvis utvikling og innføring i kommunene .

2. Målbildet for helhetlig sa mhandling realiseres som en utviklingsretning med stegvis
tilnærming gjennom selvstendige tiltak .

D en stegvise tilnærmingen til realisering av målbildet for helhetlig samhandling er valgt fordi
det er mange avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerh et. Omfanget av hvert steg bør
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utformes basert på kost - /nyttevurderinger og risiko ved gjennomføring, samt innbyrdes
rekkefølgeforutsetninger og avhengigheter mellom leveranser i ulike virksomheter. Den
stegvise tilnærming gir grunnlag for bedre styring og ko ordinering av avhengigheter og en
gradvis utvikling av samhandlingsfunksjonaliteten over tid.

Den overordne de gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 . Tidshorisonten og lengden
på fasene og stegene er i llu strativ e .

Figur 1 Overordnet gjennomføring av Akson

O verordnet organisering og ansvarsdeling

Ansvar et for gjennomføringen av Akson legges til ulike virksomheter . Forprosjektet legger til
grunn at ansvaret for å anskaffe, eta ble re, drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal
journalløsning vil legges til en virksomhet med kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal
AS "). Dersom kommunene ønsker det, kan staten ved Helse - og omsorgsdepartementet ha
en minoritetspost i se lsk apet som ikke gir ne gativ kontroll , gitt at Stortinget gir sin tilslutning til
statlig eierskap. Det er gitt som en føring at s tatlig medeierskap ikke skal innebære at staten
påtar seg økt økonomisk ansvar eller risiko . Direktoratet for e - helse vil få a nsv aret for å
realisere steg 1 , og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett SF vil i
henhold til avtale med D irektoratet for e - helse gis ansvaret for å gjennomføre nødvendige
anskaffelser knyttet til utviklingsaktiviteten i steg 1.

Ulikh ete r knyttet til aktøre r og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele
organiseringen i ulike programmer ; Programmet Akson journal og Programmet Akson
sam handling . To program mer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering
innad i programmene. Samtidig er det flere grensesnitt og avhengigheter mellom
programmene. For å sikre helhetlig styring av tiltaket vil det utformes en samarbeid sav tale
mellom "Akson journal AS" og Direktoratet for e - helse. Avtalen vil beskrive grensesnittene
nærmere og hvordan avhengighetene mellom programmene skal håndteres og følges opp .
P å programnivå vil en viktig koordinering være gjensidig representasjon i pro gramstyrene, og
på prosjektnivå vil det være behov for flere former for koordinering mellom ulike prosjekter.
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D en oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket har en netto nåverdi på 2,9
milliarder kroner . Dette er en reduksjon på 9, 0 millia rde r1 sammenlik net med netto nåverdi for
konsept 7 i KS1. Reduksjonen skyldes endringer i omfang, innføringstakt og
beregningstekniske forutsetninger. Overføres endringene til de tre konseptene i KS1 er
konsept 7 fortsatt det mest samfunnsøkonomisk lønnsom me konseptet.

Kostnadsrammen for Programmet Akson journal settes til 5,9 milliarder kroner , som tilsvarer
P85 - kostnaden. Styringsrammen for programmet settet til 4,8 milliarder kroner , som tilsvarer
P50 - kostnaden.

Kostnadsrammen for Programmet Akson samha ndl ing settes t il 845 millioner kroner som
tilsvarer P85 - kostnaden. Styringsrammen for programmet settes til 710 millioner kroner som
tilsvarer P50 - kostnaden.

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning

En vellykket gjennomføring av felles kom mun al journalløsning vil kunne realisere en rekke
gevinster og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal
journalløsning omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Prosjektstr ategien til
tiltaket tar for seg hvordan ti ltaket skal gjennomføres for best å oppnå hensikten og målene
for prosjektet, samtidig som risiko håndteres.

I g jennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og
anskaffe journ alløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4)
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling . På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er
det etablert stop punkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med
kritiske delleveranser . Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av
hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i pro grammets anslag for
kostnader og forventet nytte.

IKT - sikkerhet og personvern har høy priori tet i arbeidet med felles kommunal journ all øsning.
Det er sentralt at behandling av helseopplysninger i felles journalløsning skjer i samsvar med
den enkeltes personvern . I sikkerhetsstrategien er det utført en risiko - og sårbarhetsanalyse
(ROS) og pekt på tiltak for å reduseres sårbarheten i gj enn omføringen og ivareta kelse av
informasjonssikkerhet og personvern .

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsningen som etableres . For å tilrettelegge for konkurranse og for
st egv is gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i syv anskaffelsesområder
basert på en overordnet gruppering av behovene i henhold til fagområder og
markedssegmenter . K ontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør
for h ver t av anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må
ta ansvaret for at l everansene oppfyller behovet og fungerer enhetlig

A nsvarsfordelingen mello m d et sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det
langsiktige målet er at f elles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner.
For å kunne innføre journal løsningen må en rekke forhold være på plass lokalt , og det må

1 I differansen er KS1 - estimatet korrigert for en regnefeil i endrings - og omstillingskostnader, og tar
utgangspunkt i en netto nåverdi fra KS1 på 12, 0 mi lliar der kroner. Se nærmere for klaring i vedlegg J
Oppdatert sam funnsøkonomisk analyse.
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etableres et st erk t lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å
implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens
det sentrale p rogrammet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte
vir kso mhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Den beskrevne innførings m odellen
synliggjør en mulig struktur for innføring fra programmet og ut i hver enkelt kommune, som
samtidig sikrer kommunal representasjon og innflytelse på beslutninger i program met .
Endelig struktur vil måtte konkretiseres senere, og vil kunne variere mellom kommunene.

Nærmere om realiseringen av s teg 1 i utviklingsretningen for samhandling

Som følge av den stegvise tilnærmingen for helhetlig samhandling inneholder det sentrale
st yringsdokumentet kun en beskrivelse av gjennomføring en av steg 1 i utviklingsretningen.

Prosjektstrategien for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omhandler hvo rdan steg 1
skal gjennomføres for å oppnå hensikten og målene, samt legge til rette for realisering av
målbildet for helhetlig samhandling. Steg 1 omfatter følgende prosjekter:

• Modernisering og videreutvikling av grunndata - og tillitstjenester
• Nasjonal inf ormasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
• Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen

For å redusere risiko i gjennomføringen etableres det egne kontroll - og beslutningspunkter.
Kontrollpunktene knytter seg til både programmet og d e enkelte prosjektene. Ved
kontrollpunktene må det vurderes hvorvidt utviklingen und ers tøtter målbildet, og om forventet
fremtidig nytte forsvarer kostnader og risiko. En viktig faktor for å realisere det overordnede
målbildet er at de sentrale interessentene forplikter seg til beslutninger om omfang og
finansering, og at det følges opp m ed nødvendig utvikling og endringer i egne virksomheter.

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale
programmer og p rosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen. Ved oppstart vil det være flere
programmer og prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen som har pågått over tid, og som
har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere samhandlingsutfordringene i
helse - og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse leveransene , og flere pågående
programmer o g p rosjekter er avhengig av leveranser fra steg 1. Avhengigheter, synergier og
grensesnitt mellom parallelle programmer skaper usikkerhet og gjør det n ødvendig med
helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell .

Som for felles kommunal journalløs nin g, har IKT - sikkerhet og personvern høy prioritet i
arbeidet med steg 1 , og det er derfor også gjort en risiko - og sårbarhetsanalyse for steg 1 .

Dir ektoratet for e - helse vil ha overordnet ansvar for å realisere steg 1 og vil gjennomføre
forprosjektet fo r s teg 2 i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF . Norsk Helsenett SF vil i
henhold til avtale med direktoratet være ansvarlig for å gjennomføre nødvend ige anskaffelser
knyttet til utviklingsaktiviteten i steg 1, samt være ansvarlig for anskaffelser av kapa sit et eller
tjenester knyttet til drift og forvaltning av de tekniske løsningene. Direktoratet er ansvarlig for
eventuelle anskaffelser vedrørende f orp rosjekt for steg 2 eller andre områder som går ut
over avtalen direktoratet har med Norsk Helsenett SF .
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1 Ov erordnede rammer

1 .1 Hensikt , krav og hovedkonsept

1.1.1 Oppdraget

Helse - og omsorgsdepartementet ga i 2018 Direktoratet for e - helse i oppdrag å utarbeide en
konseptvalgutredning for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient - og
brukeradministrasj on i kommunal helse - og omsorgstjeneste, og samhandlingen med øvrig e
aktører i helse - og omsor gssektoren . Arbeidet skulle også ta høyde for behovet for
samhandling mellom helse - og omsorgstjenestene og andre kommunale og statlige
tjenesteområder.

Konseptv alg utredningen ble overlevert Helse - og omsorgsdepartementet juli 2018. Holte
C onsulting gjenn omførte høsten 2018 en ekstern kvalitetssikring (KS1). KS1 - rapporten
anbefalte , i samsvar med konseptvalgutredningen, konsept 7 nasjonal kommunal løsning for
pasi ent journal med helhetlig samhandling .

Direktoratet for e - helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse - og omsorgsdepartementet å
gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i konsept 7, felles journalløsning med helhetlig
samhandling. Konseptet har fått arb eid s navnet Akson.

1.1.2 Bakgrunn

Det s entrale politiske mål et er å skape et effektivt og bærekraftig helse - og omsorgs tjeneste
som yter helhetlige og koordinerte helse - og omsorgstjenester. Pasientens og brukerens
behov og ønsker skal stå i sentrum. Regjeringens ov erordnede mål for IKT i helse - og
omsorgssektoren er beskrevet i Meld. St. 9 (2012 - 201 3), É n innbygger – én journal. Målene
er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019 - 2020), Nasjonal helse - og sykehusplan 2020 - 2023.
Hovedmålene er at helsepersonell skal ha en kel og sikker tilgang til pasient - og
brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enk le og sikre digitale tjenester og data
skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Den kommunale helse - og omsorgstjene ste n er omfattende og dekker et bredt spekter av
tjenester. Tjenesten sysselsetter i dag over 150 000 personer. Flere analyser viser at
endringer i befolkningens størrelse og sammensetning vil medføre et behov for en betydelig
økning i helsepersonell over de neste årene . Den forventede utviklingen fordrer en mer
effektiv kommunale helse - og omsorgstjeneste.

Samtidig vil e n eldre befolkning utvikle flere sykdommer, samtidig som nye
behandlingsmuligheter gjør at flere lever lengre, ofte med behov for kontroll er og
oppfølgning. Dette bidrar til mer sammensatte og komplekse sykdomsbilder i befolkningen.
En utvikling der en større andel av brukerne har sammensatte lidelser, vil stille høyere krav til
samhandling mellom de ulike kommunale helse - og omsorgstjeneste ne, men også med
andre kommunale tjenester og spesia listhelsetjenesten.

Innbygger e vil i løpet av et livsløp være i kontakt med mange ulike aktører i helse - og
omsorgssektoren. Felles for alle aktørene er at de trenger informasjon fra innbygger og fra
hver and re for å kunne utføre sine tjenester med høyest m ulig kvalitet. Ansvarsdeling med
spesialisthelsetjenesten og et bredt spekter av tjenester og oppgaver i kommunal helse - og
omsorgstjeneste medfører at mange pasientforløp går på tvers av virksomheter og
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tje nestenivå. Behovet for å utveksle pasientinformas jon har økt etter at
samhandlingsreformen ble innført, blant annet fordi pasienter skrives ut tidligere fra
sykehusene til videre oppfølging i kommunene.

1.1.3 Hensikt

Journalløsninge r brukes for å dokumentere og utveksle informasjon ved ytelse av helsehjelp,
o g er derfor kritisk for å sikre helsetjenester av god kvalitet. Funksjonalitet og informasjon i
løsningen er vesentlig for helsepersonellets produktivitet og evne til å yte tjenester med
helsefaglig god k val itet .

Mange anskaffelser gjort av den enkelte ko mmune har resultert i et stort antall
journalløsninger, i ulike versjoner, konfigurasjoner og varianter. En kartlegging gjennomført i
2017 av Direktoratet for e - helse blant referansekommunene i prosjektet (s e vedlegg B
Organisering av arbeidet for en liste over referansekommunene) , viser at en og samme
kommune eller interkommunale samarbeid (I KS) kan ha opptil åtte ulike journalsystemer.
Konsekvensen av flere systemer er at informasjonen om innbygger ligge r s predt og er
vanskelig å dele mellom ulike kommuna le tjenester. I KT - systemene er i hovedsak begrenset
til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset grad pasientforløp på tvers av
virksomheter, omsorgsnivå eller tjeneste r innad i en kommun e.

Politiske mål om et effektivt og bærekraftig hel se - og omsorgssystem som tilbyr helhetlige og
koordinerte helse - og omsorgstjenester vil ikke kunne oppfylles uten en mer helhetlig og
koordinert utvikling av fremtidens I KT - løsninger. For å ivareta pasie nts ikkerheten og å kunne
tilby helhetlige tjenester er det derfor behov for Akson . Akson skal gi en samordnet nasjonal
forbedring av kvaliteten på journalløsninger i kommunal helse - og omsorgstjeneste og bedre
nasjonale e - helse løsninger .

1.1.4 Krav

Samfunns - og ef fektmål for Akson er beskrevet i kapittel 1.3.1 og 1.3.2 . Det er utarbeidet
syv krav konse ptet må oppfylle for å bidra til å nå samfunnsmål og effektmål . Kravene er
vurdert som like viktige og har sa mme prioritet.

Tabell 1 Overordnede krav avledet av samfunns - og effektmål

Overordnede krav avledet av samfunns - og effektmål

A
Konseptet skal gi personell i kommunale helse - og omsorgstjenester brukertilpassede og mer
effekti ve løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp .

B
Konseptet skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse - og
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med effektiv samhandling menes at n ød ven dige
helseopplysninger utveksles automatisk basert på dokument - og datadeling.

C

Konseptet skal gi innbyggere mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger om egen helse
gjennom å få innsyn i egne opplysninger fra helse - og omsorgstjenesten, ku nne registrere ny
informasjon, foreta samvalg og selvvalg, gi fullmakt, sperre for innsyn og få støtte til ivaretakelse av
rettigheter .

D Konseptet skal sikre enklere og bedre ivaretakelse av innbyggers personvernrettigheter .

E
Konseptet skal sikre tilgj eng eliggjøring av data fra den kommunale helse - og omsorgstjenesten til
forskning, styring , beredskap og helseovervåkning .
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F Konseptet ska l legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og omsorgssektoren .

G
Konseptet skal kunne tilpasses end ringer i ramme betingelser og struktur, for eks empel
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i helse - og omsorgstjenesten, samt endret
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

I tillegg til kravene avledet av samfunns - og effektmålene oven for stilles det k rav som knytter
seg til andre viktige behov identifisert i konseptvalgutredningen . Krav I og J er satt som
absolutte krav som må oppfylles for å sikre at felles kommunal journalløsning og
samhandlingsløsninger ivaretar behov knyttet til in for masjonssikkerhet og for at løsningen er
robust mot påførte utfordringer som phis h ing og hacking. Krav H og K har samme prioritet
som kravene A til G.

Tabell 2 Krav utledet av andre viktige behov

Overordnede k rav av ledet av and re viktige behov

H Konseptet skal legge til rette for mer effektiv samhandling med øvrige aktøre r .

I Konseptet skal ivareta informasjonssikkerhet ved behandling av helse - og personopplysninger .

J
Konseptet skal ha styringssystem og løsninger for informa sjo nssikkerhet og personvern som gjør
løsningen robust og feiltolerant mot påførte utfordringer (phishing, hacki ng osv. ) .

K Konseptet skal være tilpasningsdyktig med tanke på nye og endrede behov og muligheter .

1.1.5 Hovedkonsept

1.1.5.1 K onseptbeskrivelse

Akson skal rea lisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles journalløsning for
kommunal helse - og omsorgstjeneste . Målet er at journall øsningen skal brukes av alle
kommuner, fastleger og andre avtaleparter utenfor Midt - Norge . Konseptet har høye
ambisjoner f or samhandlingen i helse - og omsorgstjenesten. Figur 2 illustrerer konseptet.
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Figur 2 Konseptet Akson

K onseptet innebærer at :

• Det skal stilles høye krav til funksjonalitet for helsepersonell.

• A ktører (uten for Midt - Norge) som opererer som en del av den kommunale helse - og
omsorgstjenesten (§ 3 - 2, § 3 - 3, §3 - 5, §3 - 8, §3 - 9, §5 - 5 i h else - og
omsorgstjenesteloven), samt private fysioterapeuttjenester med driftstilskudd fra
kommune og offentlig tannhelsetjeneste2 får tilgang til felles kommunal
journalløsning.

• Journalløsningen muliggjør tilgang til pasientjournaler på tvers av disse
tjenesteområdene og kommune r . Innbyggere som bor i en kommune der både
kommunen, fastlegen og andre avtaleparter har valgt å ta i bru k f elles journal løsning
vil oppleve en mer koordinert helsetjeneste enn i dag.

• Gode løsninger for identitets - og tilgangsstyring sikrer at kun helsepersonell med
tjenstlig behov kan se og oppdatere en innbyggers journal.

2 Det vil vurderes på senere tidspunkt om offentlig tannhelsetjeneste skal benytte felles journalløsning.
Lovhjemmel for overføring av offent lig tannhelsetjeneste til d en ko mmunale helse - og omsorgst jenesten fra
fylkeskommunen er vedtatt, men foreløpig ikke iverksatt. Ref. Endringslov til helse lovgivningen
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• F elles journalløsning integreres m ed kommunenes administrative systemer for å gi
enklere arbeidsprosesser.

• Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjon ale e - helseløsninger og
felleskomponenter utvikles til å dekke behovet for samhandling for innbyggere og
pårørende, helsepersone ll i kommunal helse - og omsorgstjeneste, offentlig
tannhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten, andre aktører i helse - og
omsorgstjenesten og andre statlige og kommunale tjenester.

• E n plattformbasert arkitekturtilnærming skal bidra til å unngå en framti dig situasjon
hvor tjenesteutvikling i kommunene bremses som følge av for sterke bindinger og
avhengighet til enkeltleverandør(er) .

• M yndighetene stille r krav og legge r føringer for hvo rdan de ulike journalløsningene
skal snakke sammen gjennom samhandlings pla ttformen. Det utformes og stilles
tydelige myndighetskrav som alle journalløsninger må forholde seg til.

For innbyggere, brukere, pasienter og pårørende betyr Akson at :

• De kan ta aktiv del i egen behandling, får bedre tilgang på informasjon om egen he lse
og hvilke tjenester og tilbud som finnes , og kan derfor lettere ta stilling til hvilken rolle
de ønsker å ta i eget behandlingsforløp.

• De møter en mer helhetlig og koordinert helse - og omsorgstjeneste og har én journal
på tvers av kommun ale helse - og o mso rgstjenester . Journalen følger innbygger
dersom innbygger flytter til en annen kommune som bruker den felles kommunale
journalløsningen.

• De vil få mer presis helsehjelp fordi helsep ersonell har tilgang på mer informasjon og
bedre kunnskaps - , prosess - og be slutningsstøtte.

• Flere innbyggertjenester blir tilgjengelig på helsenorge.no.

• De får bedre mulighet til å samhandle digitalt med helsepersonell i både kommunal
helse - og omsorgstje neste og spesialisthelsetjenesten.

• De f år bedre oversikt over plan for b eha ndling i kommunal helse - og
omsorgstjeneste , om hvilke tiltak som er iverksatt , hvilke tiltak som skal følges opp og
avtaler som er gjort.

• De kan enkelt få innsyn i hvem som har lest/dokumentert i journalen og kan selv
hente ut logg over dette uten å be he lsepersonell om utskrift .

• De kan få kunnskapsbasert informasjon om sykdom/behandling som er tilpasset eget
behandlingsforløp .

• Bedre samhand ling mellom helse - og omsorgstjenesten og andre statlige og
kommunale tjenester vil gi en mer sømløs samhandling r und t innbygger på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer, for eksempel i forbindelse med viktige livshendelser
som beskrevet i Digitalisering sstrategien (1) .

For helsepersonell betyr Akson at :

• D e får bedre arbeidsverktøy med k unn skaps - , prosess - og beslutningsstøtte. De
sparer tid, og kan gi mer presis helsehjelp fordi innbyggernes helseopplysninger er
tilgjengelig når de trengs. Strukturert informasjon fra spesialisthelsetjenesten er
tilgjengelig, presenteres på en oversiktlig må te og kan brukes i beslutningsstøtte.

• Samhandling mellom helsepersonell som bruker felles journalløsning og
helsepersonell som jobber utenfor felles journalløsning skjer gjennom nasjonale e -
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helseløsninger , og ved at informasjonen gjøres tilgjengelig i a rbe idsflatene i felles
journalløsning.

• De t skapes nye muligheter for hvordan oppgaver kan og bør løses, hvem som kan
eller bør løse hvilke oppgaver , og kliniske administrative prosesser standardiseres i
større grad på tvers av helse - og omsorgssektoren.

F or ledere og kommunale og nasjonale myndi gheter betyr Akson at :

• Det blir bedre tilgang på oppdatert e data fra den kommunale helse - og
omsorgstjenesten, som kan benyttes som styringsinformasjon og til produksjon av
forskning , gjør det enklere å følge med på tr ender og utvikling, planlegge kapasitet og
arbeide systematisk med kvalitetsforbedring.

1.1.5.2 Overordnet gjennomføring av konseptet

Det er valgt to ulike tilnærminger for å realisere henholdsvis felles kommunal journalløsning
og målbildet for helhetlig samhan dli ng.

1. Realisering av felles kommunal journalløsning vil gjennomføres som ett tiltak som er
fasedelt med flere kontroll - og stoppunkter og med stegvis utvikling og innføring .

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med
fle re t iltak .

Figur 3 Illustrasjon av tilnærmingen for å realisere konseptet

D en stegvise tilnærmingen til realisering av målbildet for helhetlig samhandling er valgt fordi
det er mange avhengigheter og høy usikkerhet. Avhengighet er og u sikkerhet gjør det
uhensiktsmessig å gjennomføre målbildet for samhandling som ett tiltak.
Samhandlingsfunksjonalitet i målbildet for helhetlig samhandling vil ha vesentlige
avhengigheter til felles kommunal journalløsning. Endelig løsningsvalg og i nnf ørin gsplan for
journalløsning en vil følge av anskaffelsesløpet og skal besluttes senere. Videre er det knyttet
usikkerhet til f remdriften i spesialisthelsetjenestens modernisering av løsninger for
EPJ/PAS/kurve , og løsningenes evne til å ta i bruk og un der støtte den prioriterte
samhandlingsfunksjonaliteten. I tillegg er det knyttet usikkerhet til evnen til å understøtte nye
samhandlingsformer med eksisterende nasjonale e - helseløsninger og nye teknologiske
løsning er ( for eksempel velferdsteknologi og avst and soppfølging). De n stegvise tiln ærming
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gir grunnlag for bedre styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av
samhandlingsfunksjonaliteten over tid.

Omfanget av hvert steg bør utformes basert på kost - /nyttevurderinger og risiko ved
g jen nomføring, samt innbyrdes rekkefølgeforutsetninger og avhengigheter mellom
leveranser i ulike virksomheter . Hvert steg i utviklingsretningen vil inneholde et forprosjekt for
neste steg som vil ta med læring fra tidligere steg . Dersom enkeltsteg i utvikl ing sretningen
overstiger terskelverdien på 300 millioner i KS - ordningen vil det være nødvendig å
gjennomføre KS2 av dette stege t .

Figur 4 viser overordnet gjennomføring av konseptet . Tidshorisonten og lengden på de ul ike
stegene er illustrativ. Gjennom leverandørdialogen i fase 1 kan tidslinjen for etterfølgende
faser bli endret . Så langt mulig legges det opp til en smidig gjennomføring, der funksjonalitet
kan testes ut og piloteres tidlig, også før 2025. Kapit tel 2.2 inneholder en nærmere
beskrivelse av de ulike fasene for felles kommunal journalløsning. Som følge av den stegvise
tilnærmingen for helhetlig samhandling inneholder dette sentrale styrings dokumentet kun
beskri vel se av steg 1 i utviklingsretningen, i tillegg til felles kommunal journalløsing, heretter
omtalt som tiltaket.

Figur 4 Overordnet gjennomføring av Akson

S teg 1 fokuserer på å realisere komponenter i felle s grunnmur som er nødve ndi ge for å
håndtere informasjonssikkerhet og personvern knyttet til mer utstrakt bruk av datadeling og
dokumentdeling. Disse vil være nødvendige uavhengig av hvordan påfølgende steg i
utviklingsretningen for samhandling realiseres.

Modernisering og vide reu tvikling av grunndata og tillitstjenester er nødvendig for å få erfaring
med data - og dokumentdeling og for å lykkes med nasjonal bredding av eksisterende
nasjonale e - helseløsninger , som vil bedre pasientsikkerheten og samhandling en i helse - og
omsorgss ekt oren på kort sikt. Samtidig er dette funksjonalitet som felles journalløsning vil
bruke i identitets - og tilgangsstyringen. Det er derfor viktig at denne aktiviteten kommer raskt
i gang og ikke skyves til senere steg .

Det er lagt til grunn at steg 1 om fat ter:
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Modernisering og videreutvikling av grunndata - og tillitstjenester
Det skal utvikles nye og moderne grunndatatjenester for Personell og
Virksomhet . Dette er en nødvendig forutsetning for skalering av nasjonale e -
helseløsninger som krever tilgan gss tyring, og for å automatisere prosesser
rundt tilgangsstyring i felles kommunal journalløsning. Arbeidet omfatter også
å ta i bruk de nye grunndatatjeneste ne for Personell og Virksomhet i HelseID
og andre tillitstjenester slik at disse skaleres nasjonal t, og anskaffe og ta i
bruk API - management.

Felles grunndata består av opplysninger om helsepersonell, organisasjoner,
tjenester, behandlingssteder, adresser m.m. HelseID fungerer som et
tillitsanker for hele helsetjenesten ved at man stoler på pålogging
gje nnomført via HelseID fra en annen virksomhet, og legger til rette for at
helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e - ID) i hele
helse - og omsorgstjenesten.

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og
radiologisvar
De tte inkluderer nødvendige tilpasninger for å sikre at laboratorie - og
radiologivirksomheter automatisk sender en kopi av svarrapporter til den
nasjonale informasjonstjenesten. Helsepersonell kan få tilgang til svarene
gjennom kjernejournal portal. Det t i lr ettelegges for at journalløsninger kan
integreres direkte mot den nasjonale informasjonstjenesten.

Forprosjekt for steg 2 i utviklingsretning for samhandling
Forprosjektet skal blant annet vurdere behovet for en plattformtilnærming til
de nasjonale e - h elseløsningene og se på hvordan ny
samhandlingsfunksjonalitet best kan realiseres. Det innebærer at det må
gjennomføres tekniske vurderinger for en samhandlingsplattform.
Forprosjektet må også, sammen med sektor, etablere et overordnet veikart,
der målb i ld et stykkes opp i håndterbare «arbeidspakker», som legges i en
produktkø som definerer ulike steg. Forprosjektet vil blant annet anbefale
løsningsomfang og styrings - og finansieringsmodell for steg 2, i tråd med KS -
ordningens krav hvis tiltaket overskrid e r 300 millioner kroner.

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar er planlagt
realisert med gjenbruk av eksisterende meldinger, og stiller ikke krav til nye e - helseløsninger
med avansert datadeling som kan komme i steg 2 og senere. Samtidig er oppslag på
laboratorie - og radiologisvar høyt prioritert av helsepersonell (se kapittel 5.1 i Bilag G2
Helhetlig samhandling). Derfor ansees dette som et tiltak som kan gjennomføres i steg 1 og
bidra til uthenting av nytte tidlig, s e lv om forprosjektet for steg 2 skal vurdere tilnærmingen til
helhetlig samhandling.

Forprosjekt for steg 2 skal gjøre vurderinger av hva som bør være neste steg i
utviklingsretningen. Dette avhenger blant annet av videre prosess med felles journalløsning ,
f remdriften på moderniseringen av journal - og kurveløsninger i spesialisthelsetjenes ten og
læring fra allerede pågående piloter knyttet til data - og dokumentdeling.

Det pågår, eller er planlagt, flere andre initiativer av betydning for nasjonal samhandl ing i
andre prosjekter og programmer (eksempelvis Velferdsteknologisk knutepunkt og In nsyn
journaldokumenter ). D er det er behov for å se disse i sammenheng med målbildet for
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helhetlig samhandling, kan det være aktuelt å inkludere prosjektene i programmet. Det te vil
måtte vurderes konkret avhengig av finansiering basert på hva som er mest he nsiktsmessig
med hensyn til å realisere målbildet i det enkelte tilfellet .

1.1.5.3 Overordnet organisering og ansvarsdeling av tiltaket

Ansvar for realisering av felles kommunal jo urnalløsning og steg 1 i utviklingsretning for
samhandling legges til ulike virksomheter

Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og
videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet m ed kommunalt
majoritetseierskap. Dersom kommunene ønsker det, kan staten ved Helse - og
omsorgsdepartementet ha en minoritetspost i selskapet som ikke gir negativ kontroll , gitt at
Stortinget gir sin tilslutning til statlig eierskap. Statlig medeierskap ska l i kke innebære at
staten påtar seg økt økonomisk ansvar elle r risiko . Denne virksomheten er heretter omtalt
som «Akson journal AS». Forprosjektets vurderinger av alternative eierskapsmodeller er
beskrevet i vedlegg D Organisering og ansvarsplassering for fel les kommunal journalløsning .

Direktoratet for e - helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretning for
samhandling , og vil være ansvarlig for at målene nås . Norsk Helsenett SF vil i henhold til
avtale med direktoratet være ansvarlig for å gj ennomføre nødvendige anskaffelser knyttet til
utviklingsak tiviteten i steg 1, samt være ansvarlig for anskaffelser av kapasitet eller tjenester
knyttet til drift og forvaltning av de tekniske løsningene. Direktoratet er ansvarlig for
eventuelle anskaffe lse r vedrørende forprosjekt for steg 2 eller andre områder so m går ut
over avtalen direktoratet har med Norsk Helsenett SF . Direktoratet vil gjennomføre
forprosjektet for steg 2 i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF .

Realisering av felles kommunal journ all øsning og steg 1 i utviklingsretning for samhandling
organiseres i to ulike programmer

Ulik heter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretn ing for samhandling ,
gjør det naturlig å ogs å dele organiseringen i ulike programmer. T o programmer vil gi
tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering innad i programmene. Programmet
Akson journal og Programmet Akson samhandling vil være ans var lig for realiseringen av
henholdsvis fell es kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretning for samhandling.

To programmer medfører behov for å sikre helhetlig styring av tiltaket

Det eksisterer flere grensesnitt og avhengigheter mellom de to pro gra mmene.
Samhandlingsfunksjonalitet utvikle t i steg 1 skal integreres med felles kommunal
journalløsning, og Programmet Akson journal vil innføre denne samhandlingsfunksjonaliteten
som en integrert del av felles kommunal journalløsning. For å oppveie for at delingen av
ansvaret for å realisere fell es kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen er lagt
i to virksomheter må det derfor legges vekt på å sikre felles styringsmekanismer .

For å sikre helhetlig styring av tiltaket vil det utformes en sam arbeidsavtale mellom "Akson
journal AS" o g Direktoratet for e - helse. Avtalen vil beskrive grensesnittene nærmere og
hvordan avhengighetene mellom programmene skal håndteres og følges opp. En viktig
koordinering på programnivå vil være gjensidig represen tas jon i programstyrene. På
prosjektnivå vil det være behov for flere former for koordinering mellom ulike prosjekter.
Hvilke prosjekter og hvordan koordineringen skal utformes, for eksempel representasjon i
prosjektstyrer eller særskilte samarbeidsforum, må detaljeres i samarbeidsavtalen. Helse - og
omsorgsdepartementet vil i tillegg ha en viktig rolle som øverste myndighet innenfor helse -
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og omsorgssektoren, medeier i "Akson journal AS", eier av Norsk Helsenett SF og etatstyrer
av Direktoratet for e - helse. Me kanismene for helhetlig styring er illust rert i Figur 5 .

Programmet Akson journal og Programmet Akson samhandling har også avhengigheter til
fremdrift og leveranser fra andre tiltak, særlig Helseplattformen og sp esi alisthelsetjenestens
modernisering av løsninger for EPJ/PAS/kurve. Alle sentrale aktører foreslås derfor
representert i Programstyret for Akson samhandling.

I tillegg til koordineringsmekanismene beskrevet ovenfor legges det til grunn at både
Programmet Ak son journal og Programmet Akson samhandling vil melde inn sine tiltak i den
nasjonale porteføljes tyringsprosessen som skal koordinere, prioritere og følge opp tiltak av
nasjonal betydning.

Figur 5 Helhetlig styring

1.1.5.4 B ehov for e n f orpliktende styringsmodell for å realisere målbildet for
samhandling

I tildelingsbrevet fra depart ementet heter det at det må vurdere s nødvendige prioriteringer i
e - helseporteføljen som resultat av tiltaket, samt redegjøre nærmere for hvilke endringer s om
er hensiktsmessige å gjøre i dagens løsninger før en eventuelt innføring av ny felles
kommunal jou rnalløsning. Begrensede virkemidler i den nasjonale styringsmodellen vil gjøre
det krevende både å styre prioriteringer i den eksisterende porteføljen og u tvi klingsretningen.
Prosjektet vurderer derfor at det bør etableres en mer forpliktende styringsmodel l.

En sammenhengende helse - og omsorgstjeneste forutsetter nasjonal koordinering, styring av
e - helseutviklingen og felles innsats om nasjonale digitaliseri ngs tiltak. Realisering av
målbildet for helhetlig samhandling kan ikke løses i Program m et Akson samha ndling alene,
men vil kreve investeringer og utvikling også i tilgrensende løsninger eiet og finansiert av
andre aktører. For å lykkes kreves koordinert ut vik ling på tvers av virksomheter og
ansvarsområder, og det bør etableres en tydelig nasjonal styringsmodell som reduserer
fragmentering, sikrer fremdrift og gir forutsigbare kostnader.

Strukturen i den nasjonale styringsmodellen for e - helse bidrar , s om bes kre vet i Helse - og
omsorgsdepartementets høringsutkast til ny lov om e - helse (e - helseloven) , til å fremme felles
forståelse av det nasjonale utfordringsbildet og prioriteringer som gjøres for utvikling
nasjonalt, regionalt og lokalt. Styringsmodellen endre r i midlertid ikke de etablerte
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styringslinjene. Nasjonalt e - helsestyret har ikke fullmakter e ller plikter som et styre i rettslig
forstand. Det er ikke i lov eller ved avtale tillagt noen formell vedtakskompetanse.
Konklusjoner i nasjonalt e - helsestyre bin der derfor ikke representantene eller andre aktører i
sektoren juridisk. Manglende gjennomfør ing av nødvendige investeringer og utvikling i
tilgrensende løsninger eiet og finansiert av andre aktører er derfor en risiko for realisering av
målbildet for samh and ling.

For at målbildet for samhandling skal realiseres, og at det fortløpende realiseres g evinster er
det nødvendig at utviklingen i de ulike stegene koordineres med andre pågående prosjekter
og tiltak . For å sikre dette er det nødvendig at de sentrale int eressentene forplikter seg til de
ulike stegene i utviklingsretningen gjennom bindende bes lutninger knyttet til blant annet
finansiering, ressurs bidrag og investeringer og utvikling av egne løsninger. Behovet for
koordinering og forpliktelser er illustr ert i Figur 6 .

Figur 6 Behov for koordinering og forpliktelser

E n mer forpliktende styringsmodell bør etableres så snart som mulig. Dette skyldes både
behovet for å sikre koordinering med andre pågående pr osj ekter og tiltak, samt behove t for å
sikre en koordinert fremtidig utvikling for realisering av målbildet.

Helse - og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e - helse , som ansvarlig for å realisere
målbildet for samhandling , har flere mulige virkemidler for å ivareta behovet for koordinert
utvikling:

1. Direktoratet for e - helse kan inngå avtaler med de sentrale aktørene som de nasjonale
e - helseløsningene har avhengigheter til. Avtalene må regulere
finansieringsforpliktelser, res sursbidrag, samt hvilke tiltak de enkelte aktørene skal
gjennomføre i egne virksomheter.
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2. H else - og omsorgsdepartementet kan gjennom eierstyring pålegge virksomhetene
finansieringsforpliktelser og gjennomføring av nødvendige tiltak for å bygge opp
under mål bildet

3. H else - og omsorgsdepart eme ntet kan benytte regulatoriske virkemidler som å stille
krav til virksomhetene som bygger oppunder realisering av målbildet.

1.1 .5.5 Sentrale interessenter

Tiltaket har et komplekst interessentbilde og berører flere ulike typer akt ører . Tabell 3 viser
en oversikt over de mest sentrale interessentene for tiltaket. Alle interessentgrupper har vært
involvert i arbeidet og gitt innspill i flere runder . Vedlegg B Organisering av arbeidet gir en
nærmere beskrivelse av prosessen med sentrale in ter essenter , inkludert o versikt over alle
gjennomførte møter .

Tabell 3 Sentrale Interessenter

I nteressenter som er identifisert som mest relevante for tiltaket

Innbygger • Pasienter/brukere/mottakere av kommunale helse - og omsorgst jen ester

• Pårørende til mottakere av kommunale helse - og omsorgstjenester

• Befolkning

Helsepersonell og
virksomheter i kommunal
helse - og omsorgstjeneste

• Inkluderer helsepersonell i alle lovpålagte tjenester som kommunen skal
tilby, inkludert fastlegetjene ste n og fysioterapitjenesten . Inkluderer både
tjenester kommunen leverer selv og tjenester drevet av private med
dr iftstilskudd eller driftsavtale med kommunen

Helsepersonell i
spesialisthelsetjenesten

• De ulike gruppene av helsepersonell som yter helsehje lp i
spesialisthelsetjenesten. Inkluderer offentlige og private aktører , samt
avtalespesialister

Kommunale,
fylkes kommunale og statlige
myndigheter

• Kommunal helseadministrasjon

• Nasjonale myndigheter

• Spesialisthelsetjenesten

• Nasjonale registre

• Institusjone r i nnen f orskning, innovasjon og utdanning

• Kommunale og fylkeskommunale myndighetsorganer

Andre aktører • Helsetjenester som verken er en del av kommunale helse - og
omsorgstjenester eller spesialisthelsetjenesten, eksempelvis apotek,
tannhelsetjeneste (offe ntl ig og privat), private fysioterapeuter, private
laboratorietjenester, private spesialisthelsetjenester

• Øvrige kommunale tjenester/funksjoner: skole, barnehage, PPT og andre
tjenesteytere i kommunen, administrative funksjoner i kommunen:
regnskap, oppgjø r, ressursplanlegging mv.

• Leverandører av e - helseløsninger

• Fag - og profesjonsforeninger

• Pasient - og bruke rforeninger

1 .2 Arkitekturprinsipper for helhetlig samhandling
K onseptet skal legge til rette for effektiv samhandling mellom den kommunale helse - og
oms org stjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med effektiv samhandling menes at
nødvendige helseopplysninger utveksles automatisk basert på dokument - og datadeling.
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Kartleggingen av behovene viser at ambisjonsnivået for samhandling mellom de ulike
aktørene e r o mfattende. En analyse av behovene opp mot løsninger som er tilgjengelig i dag
viser at dagens løsninger i stor grad ikke dekker disse behovene.

Hovedtiltakene for å adressere denne usikkerheten er å gå fra dagens produktorienterte
tilnærming for nasjon ale løsninger til å etablere en helhetlig samhandlingsplattform.

Figur 7 vi ser et logisk målbilde for hvordan applikasjonstjenestene f elles kommunal
journalløsning og en fremtidig s amhandlingsplattform kan understøtte ulike deler a v h else -
og omsorgstjenesten.

Figur 7 Overordnet arkitektur for felles ko mmunal journalløsning og helhetlig samhandling

A rkitekturen er beskrevet basert på Archimate fra OpenGroup. ArchiMate er en
modelleringsteknikk ("språk") fo r å beskrive virksomhetsarkitekturen .

1.2.1 Overordnede p rinsipper for helhetlig samhandling

For å realis ere helhetlig samhandling i et økosystem med mange virksomheter, som har et
selvstendig ansvar for å etablere nødvendige kapabiliteter knyttet til å tildel e , a dministrere ,
yte og dokumentere helsehjelp , vil det være nødvendig å etablere et sett av prinsipp er som
regulerer sammenhengen mellom virksomhetenes ansvar og de nasjonale løsningene for
helhetlig samhandling. Det vil ikke være mulig å realisere et økt niv å av samhandling mellom
virksomheter som bruker forskjellige virksomhetstjenester/applikasjonstje nester med mindre
alle aktører gjør de nødvendige investeringene i parallell med at nasjonale løsninger
implementeres.

Her følger en beskrivelse av de overo rdn ede prinsippene som felles kommunal
journalløsning må forholde seg til for å understøtte helhetli g samhandling i kommunal helse -
og omsorgstjeneste og med aktører utenfor helsesektoren. Disse kommer i tillegg til
o verordnede arkitekturprinsipper fra Dig ita liseringsdirektoratet for samhandling .
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Det er viktig å sikre at felles kommunal journalløsning og samhandlingsplattformen spiller
godt samme n, og passer inn i et arkitekturlandskap for e - helse som er i løpende utvikling.
Arkitekturforståelsen som legges til grunn for gjennomføring av tiltaket er basert på et
økosystem hvor samhandling er navet som binder de ulike aktørene i helsesektoren
samme n. De viktigste egenskaper ved samhandlingsplattformen er åpenhet og
endringsevne .

Helhetlig samhandling stiller krav og legger føringer for
journalløsningenes samhandlingsevne

Helhetlig samhandling vil stille krav og legge føringer for hvordan de ulike jo urnalløsningene
skal snakke sammen gjennom samhandlingsplattformen. Det må utformes og stilles tydelige
myndighetskrav som alle journalløsninger må forholde seg til. Det er også viktig å rigge et
tydelig eierskap til, og forvaltning av, semantiske ressu rse r slik som informasjonsmodeller,
begreper o g definisjoner av grensesnitt. Samhandlingsplattformen må være dynamisk slik at
den legger til rette for en behovsdrevet helsefaglig tjenesteutvikling.

Legge til grunn en plattformtilnærming for anskaffelse o g u tvikling av
felles journalløsning og helhet lig samhandling

Det legges til grunn en plattformbasert arkitekturtilnærming som gir rammer for anskaffelsen
av felles kommunal journalløsning. Denne arkitekturtilnærmingen skal bidra til å unngå en
framtidig si tuasjon hvor tjenesteutvikling i kommunene bremses som følge av sterke
bindinger og avhengighet til enkeltleverandør(er) .

1 .2.2 Plattformtilnærming som hovedstrategi for helhetlig
samhandling

Det finnes en rekke definisjoner på hva en plattform er. I en artik kel fra 2018, oppsummerer
Knut H. Rolland, Lar s Mathiassen og Arun Rai (2) plattformbegrepet i tre typer:

• Ingeniørfaglig definisjon. Digitale plattformer som teknologiske artifakter med en
modulær arkitektur, som består av en s tab il kjerne og mange perifere komponenter
som endres over tid. Eksempel på denne type plattformer er iPhone med
operativsystemet iOS og noen kjerneapplikasjoner som er nødvendige for å kunne
bruke iPhonen.

• Økonomisk definisjon. Digitale plattformer som le gge r til rette for effektive
interaksjoner mel lom ulike aktører. Eksempel på denne type plattformer er Amazon,
Google, Facebook.

Utvikle et økosystem hvor helhetlig samhandling er navet som binder de
ulike aktørene i helsesektoren sammen
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• Organisatorisk definisjon. Digitale plattformer som innovasjonspraksiser der ulike
aktører organiserer og koordinerer innovasjo n u nderstøttet av tekniske mekanismer
og avtaler.

I den videre beskrivelsen av arkitekturprinsippene som skal ligge til grunn for helhetlig
samhandling tar vi utgangspunkt i den i ngeniørfaglig e og økonomiske definisjon en. Det som
gjør plattformer attraktiv e e r at d e skaper verdi gjennom å bruke ressurser de ikke eier eller
kontrollerer , f.eks . ved at ny funksjonalitet utvikles på utsiden og tilgjengeliggjøres gjennom
plattformen, og at de kan skalere raskere enn andre mer tradisjonelle modeller . Et viktig
a spe kt ved en økosy stem - basert plattformtilnærming er plattformens attraksjonsvirkning,
gjerne også omtalt som nettverkseffekten: Ved å etablere plattformen og koble til noen
aktører, oppstår insentiver for at også andre aktører knytter seg til. Det er ikke sl ik at «alle»
må bruke plattformen for å kunne skape verdi, men jo flere som kobles til jo større blir
mulighetene.

I Norge har vi i lang tid arbeidet med å etablere felles nasjonale løsninger for å ivareta
samhandlingen mellom aktørene i helse - og omso rgs tjenesten. I da g er de dominerende
samhandlingsformene følgende:

• Meldingsutveksling – overføring av strukturerte data til kjent mottaker. Kan også
omfatte utveksling av dokumenter (fritekst).

• Samhandling gjennom nasjonale løsninger – informasjon oppdat ere s i en
fellesko mponent (eksempelvis k jernejournal, r eseptformidleren) og gjøres tilgjengelig
for andre derfra. Ny samhandlingsfunksjonalitet er utviklet med utgangspunkt i disse
produktenes beskaffenhet.

P rosjektet har gjennomført en kartlegging av inf orm asjonsbehov kny ttet til samhandling.
Kartleggingen av informasjonsbehovene er gjennomført langs fire dimensjoner (1)
samhandling mellom aktører i helse - og omsorgstjenesten, (2) samhandling mellom
helsepersonell og innbygger, (3) samhandling mellom virk som heter i kommuna l helse - og
omsorgstjeneste og andre statlige og kommunale tjenester, og (4) samhandling med
responssenter og velferdsteknologiske verktøy. Se v edlegg G Løsningsomfang og - arkitektur
for beskrivelse av informasjonstjenestene , og Bilag G2 for ytterligere de taljer rundt
kartleggingen av informasjonsbehov.

Behovsanalysen viser at det fortsatt vil være viktig å understøtte en tydelig ansvars - og
oppgavedeling som dagens meldings tjenester representerer. Helsepersonell forventer
imidlertid at i nfo rmasjonsdelinge n i fremtiden i mindre grad baserer seg på dagens
informasjonstjenester og i større grad gir mulighet for å slå opp og tilgjengeliggjøre
informasjon (data og dokumenter) mellom journalløsningene, samt mulighet for å dele og
endre på felle s d atagrunnlag på enkelte områder.

Analysene viser at informasjonstjenester i stor grad bør gjenbrukes på tvers av disse
dimensjonene . Dette taler for at dagens produktorienterte tilnærming til å utvikle ny
samhandlingsfunksjonalitet, ikke er veien å gå f or å skape en skal erbar utvikling av nye
samhandlingsformer fremover.

Figur 8 beskriver et logisk målbilde for realisering av plattform for helhetlig samhandling .
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Figur 8 Overordnet arkitektur for helhetli g s amhandling

A pplikasjonstjenesten Plattform for helhetlig samhandling vil kunne bestå av flere
elementer:

• Nasjonale e - helseløsninger omfatter en videreutvikling av Helsenorge.no,
Kjernejournal o g e - resept som applikasjonstjenester. Overtid bør disse
deko mpo neres slik at de byggeklossene som er gjenbrukbare også for de andre
nasjonale e - helseløsningene blir en del av plattformen.

• Informasjonstjenester fungerer som en oppsummering av alle samhandli ngsbehov,
og brukes til å beskrive omfanget og kompleksitete n a v samhandlingsløsningen e .
Forprosjektet for Akson har definert en informasjonstjeneste som en IKT - tjeneste som
formidler informasjon knyttet til et bestemt tema, knyttet til en generisk
arbeids prosess. Samme informasjonstjeneste kan benyttes i mange uli ke
sammenhenger, av ulike profesjoner, og av innbyggere og andre kommunale og
statlige tjenester.

• Fellesfunksjonalitet omfatter byggeklosser som brukes på tvers av alle
informasjonstjenestene og d e tekniske samhandlingsformene.

• Tekniske samhandlingsformer ko mponenter som realiserer informasjonstjenestene
og grensesnittene. Disse tilgjengeliggjøres til applikasjonene på ulikt vis. Plattformen
skal understøtte ulike tekniske samhandlingsformer .

• Sent rale informasjonslager er komponenter som brukes for å lagre ma sterdata knyt t et
til informasjonstjenester der helsepersonell skal dele og endre på felles datagrunnlag ,
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eller til å lagre kopi av helseopplysninger som benyttes av de andre
samhandlingsformene .

A pplikasjonstjenesten Felles grunnmur har som formål å leg ge til rette for effektiv og sikker
elektronisk samhandling mellom aktører , og økt gjenbruk og sambruk på tvers av de
nasjonale aktørene. Grunnmuren består av et sett med byggeklosser som kan gjen brukes på
tvers av nasjonale e - helseløsninger. Byggekloss er et samlebegrep for forskjellige typer
elementer som er tilgjengelige for sektoren gjennom Felles grunnmur . De grupperes etter
kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles krav og retningslinjer og
felles infrastruktur , bl ant annet for data - og dokumentdeling . Disse kan inngå som
byggeklosser i plattformen for helhetlig samhandling.

Applikasjonstjenesten Nasjonale felleskomponenter er byggekloss er som er tilgjengelige
for o ffentlige virksomheter på tvers av sektorer og forvaltningsn ivå er og som de kan dra nytte
av i sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter brukes av mange.

Applikasjonstjenesten KS - FIKS er felles kommunal arkitektur som blant annet gjør det mulig
å kommunisere på tvers av forvaltningsnivå. Pla ttformen utvikles i tett samarbeid med
medlemmene og bygger opp under deres behov for gjennomføring s kraft i digitaliseringen.

1.2.3 Arkitekturprinsipper for helhetlig samhandling

Følgende arkitekturprinsipper ligger til grunn for anskaffelse, etablering, forv alt ning, drift,
vedlikehold og utvikling av plattform for helhetlig samhandling . Disse bygger videre på
Digitaliseringsdirektoratets arkitekturprinsipper for samhandling.

Ta utgangspu nkt i brukernes behov

Informasjonstjenestene er definert med utgangspu nkt i brukerbehov. Aktuelle brukergrupper
må være med i standardisering og tilpasning av tjenestene, både på semantisk og
organisatorisk nivå.

Ta arkitekturbeslutninger på rett nivå

Det må lages et rammeverk for hvordan arkitekturvalg gjøres, som også o mfa tter
eksisterende nasjonale e - helseløsninger.

Bidra til digitaliseringsvennlige regelverk

Det vil vurderes om det er behov for endringer i lovgivningen for å tilby de planlagte
tj enestene. Arkitekturen vil tilpasses de endelige lovreguleringene.

Det vil vurderes behov for å innføre pålegg til virksomheter i helse - og omsorgstjenesten til å
koble seg til plattform og ta i bruk ny samhandlingsfunksjonalitet innenfor gitte tidsfrister .
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Del og gjenbruk data

Data som tilbys via informasjonstjenestene sk al kunne deles og gjenbrukes for ulike formål,
og i ulike prosesser. Det legges også opp til å kunne dele utvalgte data med aktører utenfor
helse - og omsorgstjenesten.

For å understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon med andre løsninge r
( innenfor rammen av regler for taushetsplikt) er det nødvendig å tilgjengeliggjøre data fra
plattformen gjennom åpne APIer. Grensesnittene beskrives i henhold til Direktorat et for e -
helses veileder for åpne API, for å sikre tilstrekkelig åpenhet. Det ska l v ære fokus gjennom
etableringen av plattform for helhetlig samhandling på hvilke data og funksjoner som skal
tilbys gjennom åpne grensesnitt i den videre prosessen.

Del og gjenbruk løsninger

Løsningskomponenter og arkitekturbyggeklosser skal kunne del es og gjenbrukes. Dette
innebærer at det vurderes ved videreutvikling av de nasjonale e - helseløsningene hvilke
løsningskomponenter som skal være en del av plattformen.

Lag d igitale løsninger som støtter samhandlinger

Det legges opp til å dele mer inform asj on, gå mot mer synkrone tjenester og mer strukturert
informasjon, slik at løsningene kan samhandle effektivt.

Sørg for tillit til oppgaveløsningen

Tjenestene som etableres skal ha innebygd personvern og informasjonssikkerhet. Identitets -
og tilgangss tyr ing håndteres gjennom egne komponenter. Det stilles strenge krav til
informasjonssikkerhet i samhandlingsløsningen e .

1.2.4 Tilnærming for å realisere digitale innbyggertjenester

I dag forholder innbygger seg til ulike innbyggerportaler i ulike situasjoner. No en kommuner
har egne innbyggerportaler som skal dekke alle behov som innbygger i kommunen, noen
fastleger tilbyr innbyggertjenester i egne løsninger tilkny ttet deres valgte journalsystem, og
noen innbyggertjenester innenfor helse er samlet på helsenorge.no . N AV og andre offentlige
tjenester har i tillegg sine egne innbyggerportaler.

D et finnes ulike måter å levere og løse innbyggertjenester på innenfor helse - og
omsorgstjenesten . En måte er å inkludere behov for innbyggertjenester i anskaffelsen av
felles k omm unal journalløsning. En annen måte er stille krav til at journalløsningen tilbyr
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åpne grensesnitt der andre portaler som helsenorge.no (eller kommunenes egne portaler)
kan benytte data og informasjonstjenester i journalløsningen for å tilby helhetlige d igi tale
tjenester til innbygger.

Det er anbefalt å legge til grunn følgende prinsipper for realisering av digitale
innbyggertjenester.

Tabell 4 Overordnede p rinsipper for realisering av innbyggertjenester

O mråde Prinsipp

Helsetjen est ens
innbyggertjenester

• Viderefør e d agens strategi med Helsenorge.no som innbyggerens
vei inn til sikre digitale helsetjenester .

• Sikre at tjenestene på Helsenorge.no henger godt sammen med
kommunenes digitale innbyggertjenester, gjennom at det er enkelt for
innbygger å komme videre fra kommunal min side gitt riktig
sikkerhetsnivå.

Åpne grensesnitt i felles
kommunal journalløsning

• Tilgjengeliggjør data fra kjerneløsningen gjennom APIer, for å
understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon me d
andre løsninger (innenfor rammen av regler for taushetsplikt),
herunder med helsenorge.no og kommunenes egne
i nnbyggerportaler .

• Beskriv grensesnittene i henhold til beskrivelsen i Direktoratet for e -
helses veileder for åpne API, for å sikre tilstrekke lig åpenhet.

• Ha fokus på hvilke data og funksjoner i kjernen som skal tilbys
gjennom åpne grensesnitt i den videre prosessen.

Digitale innbyggertjenester i
felles journalløsning

• Inkluder behov for digitale innbyggertjenester i anskaffelsen av felles
kommu nal journal som tilleggsfunksjonalitet. I hvilken grad felles
journalløsning tilbyr digitale innbyggertjenester vil ikke være
avgjørende for valg av leverandør(er) på felles journalløsning.

1 .3 Prosjektmål
Dette kapitlet beskriver konseptets og tiltakets målh ier arki, illustrert i Figu r 9 . Samfunnsmål
og effektmål gjelder for konseptet beskrevet i kapit t el 1 .1 .5.1 . Delmål og resultatmål gjelder
for tiltaket (felles kommunal journalløsning og s teg 1 ) .

Figu r 9 Målhierarki
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1.3.1 S amfunnsmål

Samfunnsmålet angir Aksons ønskede virkning og uttrykker hvilken samfunnsutvikling
konseptet skal bygge opp under. Samfunnsmålet for Akson er definert med utgangspunkt i
det prosjektutløsende behovet og i tr åd med overordnede strategier og mål for helse - og
omsorgssektoren .

De sentrale begrepene i samfunnsmålet er ment å forstås på følgende måte:

• Bedre helse innebærer at flere holder seg friske lenger, og syke ivaretas med
tryggere og mer virkningsfull helsehjelp.

• Med innbygger menes alle roller en innby gge r kan ha, eksempelvis enkeltindivid
med ansvar for egen helse, pasient, bruker, pårørende, fullmektig eller verge.

• Kunnskapsbasert innebærer at helse - og omsorgstjenesten tar i bruk eksisterende
og ny kunnskap, og omsetter for skning til innovasjon og b edr e praksis, samt at
oppdaterte data og analyser er tilgjengelig for styring. Beslutninger om behandling,
forebygging, pleie, omsorg og sosiale tjenester er basert på pålitelig kunnskap om
effekt av tiltak og i tråd med helsefagl ige retningslinjer . Dette min sker uønsket klinisk
variasjon, og gir tjenester av høy kvalitet.

• Bærekraftig innebærer at kapasitet og ressurser hos alle aktører i verdikjeden, også
innbyggeren, benyttes effektivt for å møte fremtidige behov.

• Helhetlige tje nester innebærer at den ko mmu nale helse - og omsorgstjenesten
fordeler og gjennomfører oppgaver slik at innbyggere opplever en koordinert tjeneste.
Dette inkluderer samhandling med spesialisthelsetjenesten og øvrige aktører i helse -
og omsorgstjenesten, sam t nødvendig samhandling me d a ndre kommunale og
statlige tjenesteområder. Det innebærer også at innbyggernes erfaringer og
synspunkter er reflektert i tjenestene.

• Sikre tjenester av høy kvalitet innebærer at helse - og omsorgstjenesten utnytter og
deler nød vendig informasjon mellom vir ksomheter og tjenestenivå slik at
sannsynlighetene for feil og uheldige hendelser reduseres til et minimum. Sikre
tjenester innebærer også at krav til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas og
at innbyggere enkelt har inn syn i egne helseopplysning er og annen informasjon.

1.3.2 E ffektmål

Effektmålene uttrykker den direkte effekten som ønskes oppnådd for brukerne av konseptet,
og er avledet av samfunnsmålet. Basert på prioriteringen av de viktigste behovene fra
behovsanalysen i ko nseptvalgutredning en er de t u tledet to sidestilte effektmål.

Samfun nsmå l

Bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig helse - og
omsorgstjeneste som utnytter teknologiske muligheter for å tilby helhetlige og sikre
tjeneste r a v høy kvalitet
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Effektmål 1 innebærer blant annet at :

• Riktig behandl ing og helsehjelp gis til rett tid .

• Beslutninger om helsehjelp baseres på evidensbasert kunnskap om effekt av tiltak og
ivaretar pasientrettigheter .

• Sannsynligheten for feil og uheldige hendelser reduseres .

• Innbyggere kan være aktive i prosesser og beslutn ing er om egen helse .

E ffektmål 2 innebærer blant annet en reduksjon av :

• Tidsbruk knyttet til innhenting og deling av pasientopplysninger og annen nødvendig
informasjon i helse - og omsorgtjenesten .

• Tidsbruk knyttet til dokumentasjon og administrasjon av he lse hjelp i kommunal helse -
og omsorgstjeneste .

• Tidsbruk knyttet til samhandling med aktører utenfor helse - og omsorgstjenesten .

• Tidsbruk knyttet til rapportering, uttrekk og bearbei ding av statistikk fra kommunal
helse - og omsorgstjeneste .

E tablert rammeve rk oppfordrer til at effektmål bør være spesifik k e, målbare, aksepterte,
realistiske og tidsavgrensede (SMARTe). Det er vurdert som uhensiktsmessig å kvantifisere
effektmålene i for m av absolutte eller prosentvise endringer i ressursbruk eller kvalitet. De tte
skyldes at det finnes lite statistikk knyttet til dagens tilstand i den kommunale helse - og
omsorgstjenesten, og at organisering av tjenestetilbudet og ansvarsområder er i stadi g
utvikling. Det er imidlertid forsøkt å etablere måltall for tiltakets del mål beskrevet under.

1.3.3 Delmål (gevinster)

Delmålene utdyper og kvantifiserer konseptets effektmål innenfor rammene av tiltaket
beskrevet i dette dokumentet. Som illustrert i tiltaket s målhierarki Figu r 9 , understøtte r
d elmålene effektmålene, men vil ikke alene realisere effektmålene i sin helhet. Delmålene er
primært knyttet til fel les kommunal journalløsning. Steg 1 støtter opp under noen av
delmålene. Etterhvert som flere tiltak innenfor utviklingsretningen planlegg es, kan det være
behov for å utarbeide ytterligere delmål.

Det er etablert fem delmål for tiltaket. Disse tilsvarer t iltakets gevinster og er beskrevet i
detalj i kapittel 3.5.1 og 5.5.1 . De fem delm åle ne er:

• Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse - og omsorgstjeneste .

• Færre uønskede hendelser i kommunal helse - og omsorgstjeneste .

• Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse - og omsorgstjeneste .

• Bedre styringsinformasjon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i
kommunal helse - og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon .

Effektmål 1

Innbyggere får helse - og
omsorgstjenester av høyere
kvalitet og økt pasientsikkerhet

Effektmål 2

Mer effektiv ressursbruk i helse - og
omsorgstjenesten
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• Bedre I KT - sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern .

Måltall for tiltakets delmål er angitt i vedlegg C Delmål .

1.3.4 Resultatmål

Result atm ålene beskr iver hva tiltaket skal ha pr odusert til hvilket tidspunkt og innenfor
hvilken ko s tnadsramme. Resultatmålene er utarbeidet i samsvar med tiltakets delmål og skal
oppnås i løpet av tiltakets levetid. Det er utarbeidet et sett med resultatmål fo r h enholdsvis
Programmet Akson journal og Programmet Akson samhandling .

1.3.4.1 Resultatmål for Progra mmet Akson j ournal

Resultatmålene er prioriter t i henhold til kostnad, omfang og tid og er listet under.
Begrunnelsen for å prioritere omfang foran tid når det g jel der den felles journalløsningen,
handler om risikoen for pasientsikkerhet dersom en ufullste ndig journalløsning skulle bli tatt i
bruk, av hensyn til å holde en tidsplan.

Kostnad

• Programmet Akson journal ferdigstilles innen en forventet styrings ramme (P 50) på
4, 8 milliarder kroner. Kostnadsrammen settes tilsvarende P85 for Programmet Akson
j ourna l og er estimert til 5,9 milliarder kroner.

Omfang

• Felles kommunal journalløsning har funksjonalitet som ivaretar pasientsikkerhet og
understøtter helsepersonell s a rbeidsprosesser på en effektiv måte .

• Komponent for identitetsstyring er etablert som del av felles kommunal
journalløsning.

• Brukere i felles kommunal journalløsning har tilgang til nasjonale e - helse løsninge r.

• Felles kommunal journalløsning utveksler n ødv endig informasjon med administrative
s ystemer.

• Felles kommunal journalløsning er innført på en måte som har ivaretatt
pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestetilbudet.

• Felles kommunal journal løsning har etabler t verktøy og prosesser som håndterer
kritika lit eten for innbygger, virksomhet og samf unn.

• Felles kommunal journalløsning har etabler t plattformegenskaper for åpenhet og
endringsevne.

Tid

• Felles kommunal journalløsning er innført og tatt i bruk i minimum en kommune
senest innen utgangen av 2025.

• Fell es kommunal journalløsning er innført og tatt i bruk i kommuner som dekker
minimum 85 prosent av befolkningen utenfor Midt - Norge senest innen utgangen av
2030.

• Felles kommunal journalløsning er tatt i bruk av minst 6 0 prosent av fastleger innen
utgangen av 20 3 3 .
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1.3.4.2 Resultatmål for Programmet Akson s amhandling

Resultatmålene er prioriter t i henhold til kostnad, tid og omfang og er listet under.
Begrunnelsen for å prioritere tid foran omfang for steg 1 handler om tidskritikaliteten av å
ferdigstille identitets - og tilgangskomponenter til felles kommuna l journalløsning og andre
pågående utviklingsprosjekter knyttet til nasjonal samhandlingsløsninger , og behovet for å
ferdigstille forprosjektet innen rimelig tid for å komme videre i utviklingsretningen.

• Steg 1 ferd igs tilles innen en kostnadsramme (P50) 7 10 millioner kroner. P85 for s teg
1 i utviklingsretning for samhandling er 845 millioner kroner.

• Forprosjekt for s teg 2 i utviklingsretning for samhandling (eksklusive eventuelt KS2)
er ferdigstilt innen utgangen av 202 2.

• Grunndatatjenester og tillitstjenester for å understøtte identitets - og tilgangsstyring i
henholdsvis felles journalløsning og nasjonale e - helseløsninger er utviklet innen
utgangen av 202 4 .

• Nasjonal informasjonstjene ste for oppslag av laboratorie - og ra diologisvar er
ferdigstilt med muligheter for oppslag gjennom Kjernejournal innen utgangen av
2024 .
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Figur 10 Målhierarki i Akson og for felles kommunal journalløsning og steg 1 i
utviklingsre tningen

1 .4 K ritiske suksessfaktorer
K rit iske suksessfaktorer er avgjørende forhold som man må lykkes med og som må være på
plass for å nå målene for tiltaket. Basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter,
interessentanalysen og prosjektets egenart er det uta rbeidet suksessfaktorer som er kri tis ke
for måloppnåelsen. Det er etablert 19 kritiske suksessfaktorer for tiltaket i sin helhet hvorav
t o av disse er særskilt knyttet til felles kommunal journalløsning. De kritiske suksessfaktorene
er utdypet i Tabell 5 .
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Tabell 5 Kritiske suksessfaktorer for tiltaket

# Suksessfaktor Beskrivelse

1 Helhetlig styring For å sikre helhetlig styring av det samlede tiltaket må det etableres
samarbeids og koordineringsmekanismer mellom programmene.

2 God l edelse og styring
av programmene

Tydelig ansvarsdeling og god styring , herunder entydige fullmakter og
beslutningsveier , må etableres i progr ammene.

3 Koordinerte
investerings -
beslutninger

De sentrale interessentene forplikter seg til gjennomføri ng av nødvendige
investeringer og utvikling i egne løsninger tiltaket har avhengigheter til for
å nå målene.

4 Forutsigbar
finansiering

Det må foreligge forutsigbare modeller og avtaler om finansiering før
kunngjøring av anskaffelse.

5 Endringshåndtering og
fleksibilitet i
gjennomføring

Det må eksistere m uligheter for å stopp e programmene og /eller
innarbeide nødvendige endringer underveis.

6 St erkt eierskap Det må være sterkt eierskap til tiltaket i kommuner, berørte virksomheter ,
Direktoratet for e - hels e, Norsk Helsenett SF og regionale helseforetak,
samt i H else - og omsorgsdepartementet og politisk ledelse.

7 Målrettet
kommunikasjon og
endrin gsledelse

Det må kommuniseres målrettet mot interessenter for å forberede og
skape motivasjon for endring.

8 T i lli t og legitimitet hos
interessenter

Programorganisasjonene og beslutningene som fattes der må oppleves å
ha faglig legitimitet og tyngde.

9 Riktig k ompetanse og
tilstrekkelig ressurser i
gjennomføringen

Program - og prosjektorganisasjonene må bemannes me d r iktig
kompetanse og sikres tilstrekkelige ressurser.

Kontinuitet for nøkkelressurser må sikres gjennom de ulike fasene i
tiltake t .

10 Involvering av
innbyggere

Deltakelse fra innbyggere (pasienter, pårørende og brukere) for å ivareta
innbyggerperspe kti vet og sikre gode brukervennlige løsninger som setter
pasienten i sentrum må ivaretas gjennom alle faser.

11 Bred deltakelse av
helsepersonell

Det må være bred deltakelse av helsepersonell på alle nivåer i
programorganisasjonen for å sikre at løsningen e u nderstøtter
helsepersonell sine arbeidsprosesser og pasientsikkerhet.

12 F aglig legitim og
beslutningsdyktig
struktur for å fatte
felles helsefaglige
beslutninger

Det må etableres en helsefaglig beslutningsstruktur med tydelig m andat
og nødvendig kompe tan se innen helsefagene, helse - og
omsorgs tjenesten, helseinformatikk og helsefaglig terminologi.
Medlemmene må ha tillit fra de ansatte i helse - og omsorgstjenesten, og
evne å ta nødvendige beslutninger.

13 Tydelig
arkitekturstyring

Tydelig arkitekturs tyr ing skal sikre fleksibilitet, robusthet og åpenhet i
løsningene.

14 Ivaretakelse av
personvern og
informasjonssikkerhet

Løsningene må skape tr ygghet for at helseopplysninger ikke kommer på
avveie for å sikre tillite n til løsningene.
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15 Attraktive ansk aff elser Kontraktstrategien e må sikre attraktivitet blant leverandører i markede t for
å legge til rette for en samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse.

16 Leverandørene leverer i
henhold til kontrakt

Sikre at leverandør ene leverer innenfor definerte result atm ål.

17 Realisering av
gevinster

Virksomhetene som berøres av endringene tiltaket medfører må ha fokus
på og ta eierskap til realisering av gevinster.

18 Høy deltakelse

(gjelder felles kommunal
journalløsning)

Høy deltakelse blant kommuner og fastlege r e r nødvendig for å nå
målene for felles kommunal journalløsning.

19 Effektiv og
representativ
organisering av
kommunene

(gjelder felles kommunal
journalløsning)

Kommunene må organiseres på en måt e som ivaretar representativitet og
legger til rette for inv olvering og effektiv kommunikasjon mellom
kommunene som skal ta i bruk de fremtidige løsningene og
programmene.

1 .5 Rammebetingelser
Dette kapitlet beskriver de viktigste rammebetingelsene for tiltak et. Det er skilt mellom
føringer for forprosjektfasen og ram mebetingelser for henholdsvis felles kommunal
jou rnalløsning og s t eg 1 i utviklingsretning for samhandling .

1.5.1 Føringer for forprosjekt et for Akson

Tabell 6 angir sentrale føringer for forprosjektet som ble gitt i til legg til tildelingsbrev nr. 3,
april 201 9 fra Helse - og oms orgsdepartementet . I tillegg har det kommet y tterligere føringer
fra Helse - og omsorgsdepartementet i løpet av arbeidet med forprosjektet.

Tabell 6 Føringer for forpros jek tet fra Helse - og omsorgsdepartementet

O mråde Føring

Generelt
Akson endrer ikke den grunnleggende ansvarsfordelingen mellom stat og
kommune .

Ansvaret for å ha journalløsninger ligger hos den enkelte helse - og
omsorgs virksomhet i kommunene .

Kommunen e m å kjøpe journaltjenesten uten å gjennomføre konkurranse, basert
på et sikkert unntak fra anskaffelsesregelverket.

Sektoren skal involveres i arbeidet med forprosjektet .

Erfaringer fra andre nasjonale og internasjonale digitaliseringsprosjekter (bå de fr a
helse og andre sektorer) skal benyttes der det er relevant.

Det legges ikke til grunn lovpålegg om obligatorisk innføring av journalløsningen i
innledende faser for kommuner eller fastleger. Det langsiktige målet er 100
prosent deltakelse (eksklu siv e Helse Midt - Norge sitt opptaksområde ) fra aktørene
i kommunal hels e - og omsorgstjeneste, inklusive fastleger.
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Gjennomføringsstrategi Det skal v urdere s strategier for dekomponering og stegvis gjennomføring for å
redusere risiko, kompleksitet og kostnad er.

Kontraktstrategi Det skal legges til rette for samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og
innovasjon i leverandørindustrien for e - helseløsninger.

Det skal søke s løsninger som gir lavest mulig risiko og tilstrekkelig konkurranse.

Organisering og
an sva rsdeling

Ansvaret fo r anskaffelsen(e) av felles kommunal journalløsning skal ikke ligge i
statsforvaltningen. Kommunene må ha majoritetseierskap i selskapet som skal
levere journalløsning til kommunene. Hvis kommunene ønsker å ha staten på
eiersiden, ka n s taten ev entuelt gå i nn med en liten statlig eierandel. Statlig
medeier s kap skal ikke innebære at staten påtar seg økt økonomisk ansvar eller
finansiell risiko.

Nasjonale e - helseløsninger skal fortsatt ligge i Norsk Helsenett SF.

Arbeidsomfang Forprosj ekt et må ivareta at det kan etableres tilpassede arbeidsflater for de ulike
helseprofesjonene slik at de får verktøy som understøtter deres arbeidshverdag på
en best mulig måte.

Løsningen(e) må tilrettelegge for effektiv drift, og god pasientbeh andling i d en
enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv.

Forprosjektet må t ydeliggjøre mulighetene for at løsningen(e) tilrettelegger for
fremtidig fleksibilitet, innovasjon og tjenesteutvikling, med utgangspunkt i
teknologisk innovasjon og mulighetene som o pps tår i markedet. Herunder vurdere
nærmere muligheten for realisering av konseptet gjennom plattformtilnærminger
basert på åpne standarder.

Løsninger skal ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov og andre
forhold. Dette må balanseres op p m ot mål om å redusere uønsket klinisk
variasjon.

Løsning(er) for helhetlig samhandling og felles kommunal journal skal ivareta krav
til bruk av åpne standarder og definert terminologi. Terminologi skal ivareta
behovene til klinisk prak sis i hele helset jen esten.

I KT - sikkerhet og personvern skal ha høy prioritet i arbeidet

Kostnadsoverslag og
finansieringsmodeller

Kostnadsestimat P50 på 11,4 milliarder kroner skal legges til grunn som
styringsmål i forprosjektet.

Statens bidrag i fina nsieringen blir b esl uttet av Stortinget i etterkant av KS2 .

Det bevilges ikke budsjettmidler til felles kommunal journalløsning uten at det kan
sannsynliggjøres at den kommunale deltakelsen blir stor nok til at prosjektene
anslås å gi samfunnsøkonomisk løn nsomhet.

Eventu ell e modeller for å avlaste risiko og periodiseringsutfordringer for
helseforetak og kommunesektoren skal vurderes. Modellene skal bygge på
eksisterende låneordninger for kommunene og de regionale helseforetakene, og
ses i sammenheng med vurderingen av om det bør pålegges plikt til å bruke
journal - og samhandlingsløsningene.

Gevinstrealisering Det er virksomhetene som har ansvar for realiseringen av gevinster .

Intensjonserklæring og
forpliktelses avtale

Intensjons erklæringer skal være inngått med kommuner som representerer
omkring halvparten av befolkningen utenfor Midt - Norge innen KS2 - rapporten
ferdigstilles, dvs. i løpet av juni 2020.



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 40

Nødvendige forpliktelser fra kommunesektoren må være avklart før kunngjøring a v
anskaffelsene .

1.5.2 Rammebetingelser for fell es kommunal journalløsning

1.5.2.1 Rammebetingelser g itt i lover og forskrifter

Listen under gjengir de viktigste lover og forskrifter som Programmet Akson journal må
forholde seg til i gjennomføringen av tiltaket. Den er ikke uttømmende.

Helse - og omsorgsdeparte men tet har sendt forslag til ny e - helselov og endringer i forskrift
om IKT - standarder i helse - og omsorgstjenesten på høring. Dersom loven vedtas kan denne
loven kunne være sentral i gjennomføringen av tiltaket .

H else - og omsorgsdepartementet skal gjennomf øre et lovarbeid for å sikre rettsgrunnlag for
felles journal løsning og samhandlingsløsningen e . Det kan være behov for øvrige endringer
eller tilpasninger i helselovgivningen.

Lover og forskrifter om offentlig støtte
• Lov om gjennomføring i norsk rett av h ove ddelen i avtale om Det europeiske

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS - loven) av 27. n ovember 1992
• Lov om offentlig støtte av 27. november 1992, med tilhørende forskrifter

Lover og forskrifter om offentlige anskaffelser
• Lov om offentlige anskaffe lse r (anskaffelsesloven) av 17. juni 2016, med tilhørende

forskrifter, herunder blant annet

- Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 12. august 2016

Selskapsrett
• Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997

IKT - sikkerhet og p er sonvern
• Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 6. juni 2018.

Den gjennomfører EUs personvernforordning
• Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) av 1. juni 2018
• Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identif ika sjon og

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked ( lov om elektroniske
tillitstjenester) av 15. juni 2018

• Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak som
skal sikre et høyt felles sikkerhetsniv å i nettverks - og informasjonssystemer (NIS -
direktivet)

• Norm for informasjonssikkerhet i helse - og omsorgssektoren3

3 Normen er i kke e n egen lov eller forskrift , men en samling krav om personvern og
informasjonssikkerhe t som helsesektoren har utarbeidet og som er basert på regulering. Normen er
" soft law " , men fordi den gir uttrykk for gjeldende regulering er den omhandlet he r
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Helserett (lover med enkelte forskrifter)

• Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp
(p asientjournalloven ) av 20. jun i 2 014
- Forskrift om pasientjournal av 1. mars 2019
- Forskrift om IKT standarder i helse - og omsorgstjenesten av 1. juli 2015

• Lov om pasient - og brukerrettigheter (p asient - og brukerrettighetsloven ) av 2. juli
1999

• Lov om h elsepersonell (helsepersonell oven ) av 2. juli 1999
• Lov om kommunal he lse - og omsorgstjenester (h else - og omsorgstjenesteloven ) av

24 juni 2011
- Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i

helsestasjons - og skolehelsetjenesten av 19. oktober 20018
- Forskrift om krav til o g o rganisering av kommunal legevakt ordning,

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) av
20. mars 2015

- Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. av 23. mai 2019
- Forskrift om stønad til dekning av ut gif ter til undersøkelse og behandli ng hos lege

av 27. juni 2019
- Forskrift om fastlegeordning i kommunene av 29. august 2012
- Forskrift om habilitering og rehabilitering , individuell plan og koordinator av 16.

desember 2011
- Forskrift om egenandel for helse - og omsorgstjenester av 16. desember 2011
- Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 2. oktober 2009
- Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for

behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer av 26.
aug ust 2016

- Forskri ft om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens
helsetjeneste av 30. mars 1984 Forvalt ningsrett mv.

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (f orvaltningsloven ) av 10. februar 1967

• Lov om rett til innsyn i dokumen t i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006

• Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) av 9. desember 2016

• Lov om ar kivlov (arkivlov en ) av 4. desember 1992

Kommuneloven

• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 28. juni 2018

1.5.2.2 Rammebetingelser fra nas jonale helse myndigheter

I tillegg til lovene og forskriftene beskrevet i 1.5.2.1 har de nasjonale helsemyndighetene s
normeren de produkter som for eksempel nasjonal faglig retningslinje, pakkeforløp og
veileder e . Disse utgjør en viktig del av det helse faglige grunnlaget som felles kommunal
journal løsning skal anvende og som Programmet Akson journal dermed må forholde seg til .

1.5.2.3 R ammebetingelser fra "Akson j ournal AS"

Programmet Akson j ournal må til enhver tid fo rho lde seg til selskapets styre, avtaler,
mandater, vedtekter, rapporteringsrutine r og retningslinje r med mer som organisasjonen
etablerer. Videre må programmet forholde se g til gjeldende regler for HMS, og legge til rette
for en fornuftig arbeidsbelastnin g f or de ansatte i programmet.
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Programmet må også forholde seg til de tjenesteavtalene som "Akson j ournal AS" må
etablere med virksomhetene som skal benytte felles kommunal journalløsning , samt med
virksomheter og programmer hvor det er viktige avhengighe ter og behov for koordinering.
Eksempelvis kan det være mot N orsk Helsenett SF og Programmet Akson s amhandling.

1.5.2.4 Rammebetingelser fra modell for organisering av kommunene

Felles kommunal journal løsning skal potensielt innføres i 291 kommuner og i mange ul ike
virksomheter. Skal kommunene lykkes med effektiv realisering av felles journalløsning er det
avg jørende å sikre kommunal involvering, forankring og effektive beslutningsprosesser på
programnivå og ut i hver enkelt kommune som skal innføre og realisere gev inster fra
løsningen . Kommunene må derfor organiseres på en måte som sikrer effektive beslutnings -
og forankringsprosesser, samt ivaretar kommunal involvering og representasjon i
programstrukturen. Samtidig er tiltaket i utgangspunktet frivillig for kom mun ene, og den
kommunale selvbestemmelsesretten må hensyntas. Programmet Akson journal må derfor
for holde seg til modellen for representasjon og forankrings struktur som kommunene blir
enige om for gjennomføringen av tiltaket.

1.5.2.5 Rammebetingelser fra Direktor ate t for e - helse

Programmet Akson journal må forholde seg til Direktoratet for e - helse som en nasjon al
fagmyndighet og premissgiverrolle på e - helseområdet. Direktoratet for e - helse opptrer
nasjonalt faglig normerende ved å utarbeide nasjonale retningslinje r p å e - helseområdet,
herunder standardisering, kodeverk og terminologi, arkitektur og informasjonssi kkerhet.

Programmet Akson journal vil være et program i den nasjonale e - helseporteføljen og må
følge de rapporteringsrutinene som til enhver tid gjelder. P rog rammet Akson journal må også
forholde seg til den nasjonale samstyringsmodellen for e - helse . Prog rammet Akson journal
må konsultere Direktoratet for e - helse og innhente deres synspunkter ved anmodninger om
utløsning av usikkerhetsavsetning.

1.5.2.6 Felles føri nge r og retningslinjer for IKT i offentlig sektor

Felles kommunal journal l øsning skal bidra til å realisere regjeringens ambisjon for
digitalisering av offentlig sektor og økt tverrsektoriell samhandling.

Digitaliseringsdirektoratet har en operativ rolle i fo rbindelse med prinsipper for samhandling
med IT i offentlig sektor. Det er gi tt felles føringer for offentlig sektor når det gjelder IT -
utvikling, arkitekturprinsipper og en referansekatalog for anbefalte og obligatoriske
standarder. Programmet må utarb eid e løsninger som er i tråd med
D igitaliseringsdirektoratets føringer.

1.5.3 Rammebetingelser for s teg 1

1.5.3.1 Rammebetingelser fra lover og forskrifter

Listen under gjengir de viktigste lover og forskrifter som Programmet Akson samhandling må
forholde seg til i gje nno mføringen av tiltaket. Den er ikke uttømmende.

Helse - og omsorgsdepa rtementet har sendt forslag til ny e - helselov og endringer i forskrift
om IKT - standarder i helse - og omsorgstjenesten på høring. Dersom loven vedtas vil denne
loven være sentral i gjen nom føringen av tiltaket.
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Helse - og omsorgsdepartementet skal gjennomfø re et lovarbeid for å sikre rettsgrunnlag for
felles journalløsning og samhandlingsløsningene . Det kan være behov for øvrige endringer
eller tilpasninger i helselovgivningen.

Lover og fo rskrifter om offentlig støtte
• Lov om gjennomføring i norsk rett av ho veddelen i avtale om Det europeiske

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS - loven) av 27. november 1992
• Lov om offentlig støtte av 27. november 1 992, med tilhørende forskrifter

Lov er og forskrifter om offentlige anskaffelser
• Lov om offentlige anskaffel ser (anskaffelsesloven) av 1 7. juni 201 6, med tilhørende

forskrifter, herunder særlig
- Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 12. august 201 6

Selskapsrett
• Lov om statsforetak av 30. august 1991

IKT - sikkerhet og p ersonvern
• Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 6. juni 201 8.

Den gjennomfører EUs personvernforordning
• Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) av 1. juni 2018
• Lov om g jen nomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og

tillits tjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske
tillitstjenester) av 1 5. juni 201 8

• Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1 148 av 6. juli 2016 om tiltak som
skal sikre et høyt felles sikkerhetsnivå i nettverks - og informasjonssystemer (NIS -
direktivet)

• Norm for informasjonssikkerhet i helse - og omsorgssektoren4

Helserett (lover med enkelte forskrifter)

• Lov om behandling av helseopplysninger ved yte lse av helsehjelp
(p asientjournalloven ) av 20. juni 201 4
- Forskrift om pasientjournal av 1 . mars 2019
- Forskrift om IKT standarder i helse - og omsorgstjenesten av 1. juli 201 5
- Forskrift om nasjonal kjernejournal av 31 mai 2013
- Forskrift om behandling av hel seopplysninger i nasjonal database for elektroniske

resepter av 21 d esember 2007
• Lov om pasient - og brukerrettigheter (p asient - og brukerrettighetsloven ) av 2. juli

1999
• Lov om h elsepersonell (helsepersonell oven ) av 2. juli 1 999
• Lov om kommunal helse - o g o msorgstjenester (h else - og omsorgstjenesteloven ) av

24 juni 201 1

4 Nor men e r ikke en egen lov eller f orskrift, men en samling krav om personvern og
informasjons sikkerhet som helsesektoren har utarbeidet og som er basert på regulering. Normen er
soft law, men fordi den gir uttrykk for gjeldende regu lering er den omhandlet he r .
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• Lo v om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) av 2 . juli 199 9

Forvaltningsrett mv.

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (f orvaltningsloven ) av 10. februar 1967

• Lo v o m rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006

• Lov om arkivlov (arkivloven) av 4. desember 1992

• Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) av 9. desember 2016

1.5.3.2 Rammebetingelser fra nasjonale helsemyndigheter

Helsedi rek toratet setter føringer for oppgavefordeling mello m omsorgsnivåene på et operativt
nivå, bl ant annet med sitt arbeid med pakkeforløp og gode pasientforløp , som har betydning
for arbeidet i utviklingsretningen på sikt . I s teg 1 har føringene for organise rin g av arbeidet i
kommunale helse - og omsorgstjenest er betydning for utforming av grunndatatjenestene
Virksomhet og Personell.

1.5.3.3 Rammebetingelser fra Helse - og omsorgsdepartementet

Helse - og omsorgsdepartementet setter rammebetingelsene for hvordan Direkto rat et for e -
helse skal gjennomføre Programmet Akson s amhandling.

Rapportering

Direktoratet for e - helse skal rapporte re til Helse - og omsorgs departementet i form av
ordinære statusrapporter. Det vil utarbeides ekstraordinære rapporter når situasjonen tils ier
det, eller når departementet ønsker det.

Kontrakt strategi

Det skal a nskaffelsesrettslig tilrettelegge s for at alle virksomheter i helse - og
omsorgssektoren kan ta i bruk samhandlingsløsningene .

Finansierin g

Statens bidrag i finansieringen blir beslu tte t av Stortinget i etterkant av KS2. Det tas derfor
nødvendig forbehold om tildeling av midler og i hvilket tempo programmet skal
gjennomføres.

1.5.3.4 Rammebetingelser fra Direktoratet for e - helse

Styring og organisering

Programmet Akson samhandling må, som en del av Direktoratet for e - helse, til enhver tid
forholde seg til etatens gjeldende organisering, avtaler med tjeneste leverandører , prinsipper
og retningslinjer. Videre må signering av avtaler relatert til programgjennomføringen følge
Direktorate t for e - hel ses fullmaktshierarki. I tillegg må programmet forholde seg til
forventningene hos en rekke berørte interessenter.

Programmet Akson samhandling vil være ett av flere programmer og prosjekter i Direktoratet
fo r e - helses portefølje og må forholde seg til gje lde ne inn rapporteringsrutinene.

Programmet Akson journal må også forholde seg til den nasjonale samstyringsmodellen for
e - helse .
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Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for e - helse og N orsk Helsenett SF

Programmet må forholde seg til de gjeldende mekanisme r og avtaler for utleie av ressurser
mellom Direktoratet for e - helse og Norske Helsenett SF og ansvarsplassering mellom de to
organisasjonene .

Helse, miljø og sikkerhet

Programmet må forholde seg til gjeldende regler for HMS og legge ti l rette for en forn uf tig
arbeidsbelastning for de ansatte i programmet.

Avtaler med e ksisterende leverandøre r

Programmet Akson samhandling må forholde seg til de gjeldende avtalene inngått med
leverandør i gjennomføringen av tiltaket.

1.5.3.5 Rammebetingelser fra Norsk Helsenett SF

D et vil være opp til Norske Helsenett SF å definere hvordan oppgavene som bestilles fra
Direktoratet for e - helse skal utføres . I utarbeidelsen av disse må utførende forholde seg til
Norske Helsenett SFs retningslinjer, prinsipper, organ isering, regler for H MS og gjeldene
avtaler med leverandører.

1 .6 Grensesnitt og avhengigheter
Gjennomføringen av f elles kommunal journal løsning og steg 1 må sees i sammenheng med
allerede pågående nasjonale programmer og prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen.

1.6.1 Veikart fo r nasjonal e - helseportefølje

Ved oppstart av felles kommunal journalløsning og steg 1 vil det være flere programmer og
prosjekter i den nasjonale e - helsepo rteføljen som har pågått over tid, og som har som mål å
levere løsninger som kan bidra til å reduse re samhandlingsutfordringene i helse - og
omsorgssektoren. Felles kommunal journalløsning og steg 1 vil bygge videre på disse
leveransene .

Figur 11 viser veikartet for et relevant utvalg av nasjonal e - helseportefølj e på et overordnet
nivå.
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Figur 11 Veikart for nasjonal e - helseportefø lje

F iguren viser konseptet Akson lagt ut i tid. De fremtidige stegene i utviklingsretningen for
samhandling er vist illustrativt. Øvrig nasjonal e - helseporteføl je viser et utvalg av pågående
utviklingsprosjekter , videreutvikling og innføringsaktivitet i r egi av eksisterende nasjonale
løsninger. I tillegg pågår øvrig regionale og lokale prosjekter , blant annet modernisering av
journalløsningene i spesialisthelsetj en esten og videreutvikling av fastlegenes
journalløsninger gjennom EPJ - løftet.

Figur 1 2 gir en nærmere beskrivelse av forventet fremdrift og forutsetninger i utvalget av
øvrig e - helseportefølje.

Figur 12 Næ rmere beskrivelse av forventet fremdrift og forutsetninger i utvalget av øvrig
e - helseportefølje
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D en nasjonale porteføljeprosessen gir årlig anbefalinger om aktiviteter i den nasjonale e -
helseporteføljen for neste år. Det er hver enkelt virksomhet som s e l v må beslutte og
finansiere sine aktiviteter. Finansieringen av aktivitetene stammer dels fra satsinger og dels
fra samfinansiering. Begge deler besluttes på årlig basis. Det betyr at fremdrift utover det
som er beskrevet for 2020 vil avhenge av finansie r i ngsprosesser for 2021 og kommende år,
og derfor er usikker.

Helsenorge.no har i dag digitale innbyggertjenester for innsyn, dialog og administrasjon av
egen helse. For behandlere innen primærhelse - og spesialisthelsetjenesten innebærer dette
tjenester for innsyn i journaler, timeadministrasjon (som varsling og timebestilling), oversikt
over eller kansellering av planlagte hjemmebesøk, e - konsultasjoner (tekst og video),
meldinger og reseptfornying. Disse tjenestene er i ulik grad i bruk av de ulike aktørene i
helse - og omsorgstjenestene. I løpet av 2020 er planene at omlag 70 prosent av
befolkningen skal kunne bruke digitale innbyggertjenester på helsen orge.no i kommunikasjon
med enten fastlegen eller andre kommunale helse - og omsorgstjenester. Per februar 2 0 20
bruker omlag 1750 fastleger (36 prosent) og 49 kommuner (40 prosent av befolkningen)
digitale innbyggertjenester gjennom hels e norge.no . Tilbudet i kommunene dekker i dag pleie
og omsorgstjenestene. Det vil utvides til Helsestasjoner og skolehelsetjene s ten, med pilot i
2020 og utbredelse i 2021 og 2022. Parallelt med økt tilgjengelighet tilrettelegges
helsenorge.no for økt bruk av eksterne digitale verktøy i behandling og oppfølging,
eksempelvis bruk av videokonsultasjoner og digitale kartleggings - og m e stringsverktøy innen
psykisk helse.

Arbeidet med grunndata og tillitstjenester i Steg 1 vil forenkle bruk av eksterne verktøy for
behandlere, og g i en mer robust grunndataplattform som er en forutsetning for økt bruk.

Kjernejournal inneholder i dag tjen e ster som viser opplysninger om pasienten, pasientens
familie og eventuelt foreldreansvar for mindreårige barn, fastlege og vikarer for fastlege,
innbyggers e - resepter (inntil 3 års historikk), legemidler i bruk , liste for e - multidose pasienter
og alle utle v eringer på resept (e - resept, papir - og telefon/fax - resepter), kritisk informasjon,
oversikt over pasientens besøk i spesialisthelsetjenesten og pasientens egne registreringer
(pårørende, andre helsekontakter, sykdommer, donorstatus, va n sker med kommunikas j on). I
tillegg er kjernejournal tilrettelagt for innsyn i journaldokumenter og lesing av pasientens
legemiddelliste. Innføring av kjernejournal i kommunene forutsetter at journalløsningene
gjennomgår test - og godkjenningsprosessen o g at eID er tatt i bru k i hver enkelt kommune.
Per februar 2020 er det TietoEVRYs journalsystem i pleie - og omsorgstjenesten som er
godkjent for integrasjon med kjernejournal. Visma er i prosess for godkjenning og DIPS Front
er i planlegging. Ved inngangen til 2020 har 15 kommu n er besluttet å delta i en pilot for
innføring av kjernejournal, og 50 kommuner har uttrykt interesse for å være tidlig ute i
innføringen .

Innsyn i journal for helsepersonell gjør det mulig for helsepersonell å se oversikt over
pasie ntens journaldokumente r via kjernejournal, fra virksomhetene i sektor som har knyttet
seg til nasjonalt koblingspunkt for dokumentdeling. Begrenset utprøving av dette skjer i mars -
mai 2020. Det er OUS HF som gjør sine journaldokumenter tilgjengelig (er kil de) i
utprøvingen. Kon s umenter i utprøvingen er Diakonhjemmet, Lovisenberg, KAD tilknyttet A -
hus, A - hus, Oslo legevakt og noen fastleger. N orsk Helsenett SF vil jobbe for å støtte
oppkobling av flere dokumentkilder i 2020.

I og med at tilgang til journaldo kumentene gis gjennom k jernejournal, er innføring av
kjernejournal i kommunal pleie - og omsorgstjeneste en forutsetning for at helsepersonell i
sykehjem og hjemmetjenesten skal få tilgang til journaldokumente r . De aller fleste fastleger
og legevakter har a llerede tilgang på kje r nejournal, og vil dermed få innsyn i
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journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten når funksjonaliteten tilgjengeliggjøres. En
forutsetning for at funksjonaliteten skal kunne innføres nasjonalt er videreutvikling av
nasjonale tillit stjenester for å håndt e re nasjonal skalering. De nødvendige investeringene
ligger som en del av de planlagte investeringene i steg 1 i utviklingsretning for samhandling.

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en ny legemiddelmodul under utvikling som skal
dek ke helsepersonell sine behov for håndtering av legemiddelopplysninger. SFM kan tas i
bruk på to ulike måter.

• SFM GUI som benyttes av EPJ tilbydere som ønsker å integrere SFMs
brukergrensesnitt i egen løsning

• S F M Basis API som benyttes av EPJ tilbydere som ivaretar egen
forskriv n ingsfunksjonalitet og ønsker å benytte et API for å kommunisere med
sentrale registre.

Prosjektet er under replanlegging og ny plan vil bli behandlet i programstyret for
L egemiddelprogrammet i løpet av 1. halvår 2020. Avhengig av avt ale forhold, kan
virks o mhetene som øns k er å ta SFM i bruk gjøre det enten igjennom eksisterende avtaler
eller igjennom nye avtaler med sin EPJ - leverandør.

Helsepersonell som tar SFM i bruk vil ha behov for opplæring i verktøyet og nye
arbeidsprosesser. N asjonal innføring foru t setter også videreutvikling av nasjonale
tillitstjenester til å håndtere nasjonal skalering. De nødvendige investeringene ligger som en
del av de planlagte investeringene i steg 1 i utviklingsretning for samhandling .

Pasientens legem iddelliste går ut på a t det skal finnes en felles oppdatert legemiddelliste
som er tilgjengelig på tvers av virksomheter og som viser alle legemidlene en pasient bruker.
P asientens legemiddellisten er funksjonalitet bygget over e - resept, kjernejournal og
multidosemeldingen som d ermed er forutsetning for Pasientens legemiddelliste . SFM sørger
for at disse komponentene blir ivaretatt, slik at alle forskrivere av legemidler er koblet til e -
reseptkjeden, og at annet helsepersonell med tjenstlig behov kan se den oppdaterte
legemiddel l isten i kjernejournal. P asientens legemiddelliste er planlagt innført ved at de fleste
av dagens journalsystemer kobles til e - reseptkjeden ved hjelp av SFM og at kjernejournal
innføres i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Innføring av SFM og kjernejourna l i
kommunene er derfor en forutsetning for P asientens legemiddellisten . I tillegg krever
konseptet innføring av nye arbeidsprosesser. En utprøving av Pasientens legemiddellist e er
planlagt i løpet av 202 1 - 202 2 .

1.6.2 Veikartet i kontekst av Akson

Felles kommun a l journalløsning er et langsiktig tiltak og målbildet for helhetlig samhandling
vil realiseres stegvis over flere år . Allerede pågående tiltak som i mellomtiden kan levere
løs ninger som bedrer dagens situasjon er derfor viktig at blir prioritert for å opp r ettholde og
øke pasientsikkerheten og effektiviteten i helse - og omsorgssektoren.

Innsyn i journal for helsepersonell gjennom kjernejournal: For at kommunal helse - og
omsorgs tjeneste skal få innsyn i journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten gjennom , må
kommunen innføre kjernejournal og dagens tillitstjenester må videreutvikles for å håndtere
nasjonal skalering. Dette vil bety at sykehjem og hjemmetjenesten vil få tilgang til
journalinnsyn via kjernejournal i takt med innføringen av kjernejournal i p l eie - og
omsorgstjenesten. Som beskrevet i kapittel 1.6.1 er det usikk ert hvor raskt dette vil skje.
Felles kommunal journalløsning vil ha nytte av innsyn i journal gjennom kjernejournal
uavhengig av hvor langt m a n kommer med innføring av funksjonaliteten før felles kommunal
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journalløsning kan innføres. Dette skyldes at pilo tering og innføring i enkelte virksomheter gir
nyttig læring å ta med seg i etablering av felles kommunal journalløsning. Videre vil det at
fu n ksjonaliteten er tilgjengelig i kjernejournal bety at alle kommuner som innfører felles
kommunal journalløsning o gså vil få tilgang til innsyn i journaldokumenter fra
spesialisthelsetjenesten ettersom kommunal journalløsning vil være integrert med
kjernej o urnal. I tillegg er det planlagt at felles kommunal journalløsning også skal
tilgjengeliggjøre dokumenter for and re aktører gjennom kjernejournal.

Pasientens legemiddelliste: D et en fordel, men ikke en forutsetning , at kommunene har tatt
i bruk e - resept o g kjernejournal og innført Pasientens legemiddelliste før innføring av felles
kommunal journalløsning . Helsepersonell vil ha fått mer erfaring med å dele informasjon på
tvers av virksomheter, og det vil ha blitt ryddet i legemiddellister rundt om i virkso m hetene,
noe som vil ta ned risikoen knyttet til innføring av en felles kommunal journalløsning. Når en
virksomhet tar i bruk felles kommunal journalløsning vil a lle tekniske forutsetninger være på
plass for å samhandle om en felles oppdatert legemiddellis t e som er tilgjengelig på t vers av
virksomheter . Realisering av Pasientens legemiddelliste vil da være avhengig av at øvrige
aktører i helse - og omsorgstjenesten også har innført nødvendige løsninger, og at
helsepersonell har fått opplæring i nye arbeidspr o sesser og ansvarsforhold.

Helsenorge: Det er en fordel for digitaliseringen av helsetjenesten at en stor andel av
aktørene i sektoren og befolkningen har tatt i bruk digitale dialog - , innsyn - og
selvbetjeningstjenester på Helsenorge.no. Helhetlige innbygg e rtjenester for innsyn, dia log og
administrasjon av egen helse på tvers av behandlingsnivåer og helseforvaltningen krever
integrasjoner med de ulike fagsystemene i sektoren. Derfor vil integrasjon med felles
innbyggertjenester i Helsenorge inngå som del av etableringen av felles kom munal journal.
Gjenbruk av løsninger for personvern og fullmakter vil redusere risiko og unngå kostnad ved
etablering av alternative administrasjonsløsninger for etablering og vedlikehold av fullmakter.

1.6.3 Sentrale avhengigheter for felles kommunal journalløs ning

Det er identifisert flere sentrale avhengigheter for den felles kommunale journalløsningen .
Disse er beskrevet under. Med avhengigheter menes andre tiltak som må realiseres for at
felles kommunal journalløsing skal kunne rea l isere sine gevinster.

SF M Basis API : Det vil være nødvendig å koble felles kommunal journalløsning til e -
reseptkjeden. Det er foreløpig lagt til grunn at felles journalløsning vil benytte SFM API for
tilkobling mot e - reseptkjeden. Utvikling og finansier i ng av SFM Basis API er for utsatt å ligge
utenfor tiltaket . Utvikling av SF M Basis API representerer derfor en avhengighet for felles
journalløsning.

Felles språk: For å lykkes med samhandling og deling av strukturert informasjon på tvers av
virksomheter, m å de ulike løsningene bruke felles kodeverk og terminologi . Det pågår en
flerårig satsing i Direktoratet for e - helse for etablering av Felles språk med blant annet bruk
av terminologiene S NOMED CT og ICNP. Dette gjøres blant annet for å understøtte
Helsep l attformen i Midt - Norge. F elles kommunal journalløsning legger nasjonal terminologi
etablert gjennom tiltaket F elles språk til grunn.

Grunndata og tillitstjenester: Felles kommunal journalløsning vil være avhengig av
moderniserte grunndatatjenester. Felles samarbeidsprogram for modernisering av
Folkeregistret i helse - og omsorgssektoren ( MF Helse ) innfører modernisert folkeregister i
helsesektoren og vil levere en mo dernisert grunndataplattform og modernisert
grunndatatjenester for person opplysninger . Den m o derniserte grunndataplattformen vil
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gjenbrukes i arbeidet med moderniserte grunndatatjenester for virksomhet og personell som
skal leveres i steg 1. Leveransene i s teg 1 og MF Helse representerer derfor en avhengighet
for felles journalløsning.

1.6.4 Sentrale a vhengigheter for steg 1

Det er id entifisert flere avhengigheter for steg 1. Disse er beskrevet under.

Grunndata og tillitstjenester : Arbeidet i steg 1 knyttet til grunndata og tillitstjenester vil
bygge videre på eksisterende løsninger og utvikling som sk j er, eksempelvis i forbindelse
med modernisering av folkeregisteret i helse - og omsorgssektoren (MF Helse) og HelseID .
Steg 1 har derf or en avhengighet til eksisterende grunndata - og tillitstjenester.

Kjernejournal: Nasjonal informasjonstjeneste for oppsla g av laboratorie - og radiologisvar
legger opp til at laboratorie - og radiologisvar tilgjengeliggjøres gjennom kjernejournal. Steg 1
ha r derfor en avhengighet til kjernejournal.

Lab - og r adiologivirksomheter : Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av la b oratorie -
og radiologisvar forutsetter at alle private og offentlige lab oratorie - og r adiologivirksomheter
gjennomfører nødvendige op pdateringer i sine fagsystemer. Steg 1 har derfor en
avhengighet til offentlige og privat e lab oratorie - og r adiologivirkso m heter .

Modernisering av journal - og kurvesystemene i spesialisthelsetjenesten : Forprosjekt
for steg 2 skal gi anbefalinger om neste s teg i utviklingsretningen for samhandling.
V urderinger og anbefalinger i forprosjektet for steg 2 vil kunne avhenge av utv i klingen av
journal - og kurvefunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten . I denne konteksten har steg 1 en
avhengighet til modernisering sarbeidet som foregår i spesialisthelsetjenesten.

1.6.5 Vurdering av nødvendige prioriteringer som følge av felles
journalløsnin g og steg 1

Som del av oppdraget om forprosjekt, fikk Direktoratet for e - helse i oppdrag å vurdere
nødvendige prioriteringer i e - helse porteføljen som resultat av tiltaket, eller der det er
myndighetsoppgaver iverksatt som både vil være til nytte for nasjon a l kommunal
journal løsning og Helseplattformen.

Kapittel 1.6.3 og 1.6.4 beskriver pågående aktiviteter som henholdsvis felles journalløsning
og steg 1 har avhengigheter til. Dersom disse aktivitetene stanses eller forsinkes vil det
kunne føre til forsinkelser og/eller kostnadsøkninger for felles journalløsning og steg 1.
Forprosjektet anbefaler derfor at disse aktivitetene får høy prioritet i den årlige
porteføljeprosessen.

Kapittel 1.6.2 beskriver veikartet for nasjonal e - helseportefølje i kontekst av Akson. Her
pekes det på noen aktiviteter som også er omtalt under sentrale avhengigheter, som
eksempelvis sentral forskrivningsmodul. I tillegg pekes det på aktiviteter som gi r økt
funksjonalitet i samhandlingsløsningene og som vil bidra til nyttig læring og erfaring for
gjennomføringen av felles journalløsning og helhetlig samhandling og som vil bidra til raskere
gevinstrealisering. Disse tiltakene er også t il dels er avhengig av investeringer som ligger i
steg 1 og kan på den måten være nyttige områder for å prøve ut og verifisere investeringene
i infrastruktur for datadeling som skjer i steg 1 . Forprosjektet anbefaler at disse aktivitetene
videreføres , så lenge d et ikke går p å bekostning av gjennomføringen av felles kommunal
journalløsning, steg 1 og aktivitetene som disse har sentrale avhengigheter til.
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1.6.6 Grensesnitt for felles kommunal journall øsning

1.6.6.1 Organisatoriske grensesnitt

Tabell 7 viser Program m et Akson journal sine viktigste organisatoriske grensesnitt.

Tabell 7 Organisatoriske grensesnitt for felles kommunal journalløsning

A ktør er Programmet Akson
journal har grensesnitt mot

Kort beskrivelse Oppfølging av grensesnittet

Virksomheten "Akson journal AS" Virksomheten eier og etablerer
Programmet Akson journal.

Virksomheten står som juridisk
kontraktspart i kontrakter og avtaler
som p rogrammet fremforhandler.

Oppfølging skjer gjennom
styringsmodellen,
programeierskapet og
f u llmaktene som delegeres til
programleder fra programeier.

Kommunene som forplikter seg til
å ta i bruk journalløsningen

Kommunene som forplikter seg til å
ta i bruk journalløsningen har
grensesnitt med programmet på
flere nivåer:

• Mulighet til å inngå på e iersiden
av virksomheten "Akson journal
AS"

• B idrar med ressurser inn i
pr ogrammet

• E tablerer mottaksprosjekter som
skal sette kommunene i stand til
å ta i bruk journalløsningen

• I nngår i kommunenes modell for
representasjon og
forankringsstruktur

Oppfølging skjer gjennom
eierskapet i virksomheten "Akson
journal AS", avtaler,
styr ingsmodellen og gjennom
kommunenes modell for
representasjon og
forankringsstruktur.

Private helseaktører som har
avtale med kommunen
(selvstendig næringsdrivende
fastleger, fysiote r apeuter, private
sykehjem etc . ) som tar i bruk
felles journalløsning

De sentrale innføringsaktivitetene
vil ha grensesnitt mot kommunens
avtaleparter ifm. innføring.

Grensesnittet følges opp
gjennom avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og den e nkelte avtaleparten,
eventuelt gjennom avtaler
mellom kommunen og den
enkelte avtaleparten.

Offentlig tannhelsetjeneste Offentlig tannhelsetjeneste kan bli
en del av kommunal helse - og
omsorgstjeneste. I så fall må det
avklares hvilken funksjonalitet
jo u rnalløsningen skal ha for
tannleger og hvorvidt tannleger
som profesj on skal inkluderes i
programmet og styringsmodellen .

Oppfølging av grensesnittet skjer
gjennom dialog med KS,
kommunene, fylkeskommunene
og Tannlegeforeningen.
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De lokale mottaksprosjek t ene Det foreslås av det etableres felles
mottaksprosjekter basert på
etablerte kommunesamarbeid.
Mottaksprosjektene skal sikre
innføringen av felles journalløsning
i kommunene som inngår i
samarbeidet.

De sentrale innføringsaktivitetene
vil ha grensesni t t mot de lokale
mottaksprosjektene for å støtte og
tilrettelegge for innføring.

Grensesnittene følges opp
løpende gjennom
styringsmodellen og modellen for
organisering av kommunene.

Direktoratet for e - helse Direktoratet for e - helse har
ansvaret for p orte f øljestyring av
programmer og prosjekter som
felles journalløsning har
avhengigheter til.

Direktoratet for e - helse vil være
e ier av Programmet Akson
samhandling som journalløsningen
har avhengigheter til.

Direktoratet for e - helse s tiller krav
til journall ø sninger og utvikler
standarder for samhandling.

Føl ges opp gjennom
rapportering til nasjonal
portefølje, og avtaler mellom
Programmet Akson journal,
Programmet Akson samhandling
og andre pågående programmer
og prosjekter som Direktoratet
for e - helse eier.

Norsk H elsenett SF Norsk Helsenett SF er e ier av de
nasjonale e - helseløsningene som
felles kommunal journalløsning
skal kobles til og benytte.

Følges opp gjennom avtaler
mellom virksomheten "Akson
journal AS" og Norsk H elsenett
SF og samarbeid mellom
Pr o grammet Akson journal og
forvaltningsmiljøe ne for de ulike
nasjonale løsningene.

Nasjonale helsemyndigheter Etablering av felles journalløsning
vil kreve helsefaglig
standardisering av blant annet
prosedyrer, arbeidsprosesser og
terminologi.

Dette må s e es opp mot faglige
retningslinjer og anbefa linger som
blant annet Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet og Statens
legemiddelverk er ansvarlig for.

Følges opp gjennom dialog og
beslutningsstrukturen for felles
helsefaglige beslutninger i
programmet.
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1.6.6.2 Kommersielle grensesnitt

Tabell 8 viser de viktigste kommersielle grensesnittene for felles kommunal journalløsning.

Tabell 8 Kommersielle grensesnitt for felles kommuna l journalløsning

G rensesnitt Kort b eskrivelse Oppfølging av grensesnittet

Mellom "Akson j ournal AS" og
l everandør(er) av journalløsning

Det inngås en kontrakt mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og leverandøren av journalløsning.
Leverandøren kan være én
leverandør, eller en gruppe av
l everandører som leverer felles
tilbud.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten, og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson journal og "Akson journal
AS" .

Mellom "Akson j ournal AS" og
l everand ører av andre
funksjonelle områder

Det inngås kontrakt m e llom
virksomheten "Akson journal AS"
og leverandører av andre
funksjonelle områder, for eksempel
identitets - og tilgangsstyring.
Leverandøren kan være én
leverandør, eller en gruppe av
leverandører s om leverer felles
tilbud.

Grensesnittet reguleres av
kon t rakten, og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson journal og "Akson journal
AS" .

Mellom leverandører innad i en
leverandørkonstellasjon

Leverandører som samarbeider i
en leverandørkonstellasjon må
regulere grensesnittet mellom seg
med avtaler.

Det er hovedleverandøren som
vil være ansvarlig kontraktspart
overfor "Akson journal AS" .

Dersom hovedleverandøren
lener seg på underleverandører
for å fylle k valifikasjonskrav om
økonomisk og finansiell
kapasitet og tekniske og faglige
kvalifikasjon e r , må det leveres
inn støtteerklæringer sammen
med tilbudet for å dokumentere
at hovedleverandøren faktisk rår
over ressursene.

Mellom leverandører som har
ansvar for å levere på ulike
områder i kontraktstrategien

Det kommersielle grensesnittet er
mellom virksomheten "Akson
journal AS" og leverandørene på
de ulike områdene i
kontraktstrategien.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten , og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson journal og av "Akson
journal AS" .

Avhengigheter mellom
leverandører må f ø lges opp
systematisk som en del av
program - og prosjektstyringen.
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Mellom "Akson j ournal AS" og
Direktoratet for e - helse og Norsk
H elsenett SF

Ved utlån av ressurser fra
Direktoratet for e - helse og Norsk
Helsenett SF kan det oppstå behov
for kompensasjon.

Grensesnitt som følge av utlån
av ressurser må følges opp med
egne avtaler.

Mellom " Akson j ournal AS " og
kommuner som tar i bruk felles
journalløsning

Det inngås avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og kommunene som tar i bruk
felles journal l øsning. Avtalen vil
regulere hva slags produkt og
tjeneste "Akson journal AS"
forplikter seg til å levere til
kommunen, hva kommunen på sin
side må gjøre av forberedelser og
hva kommunen eventuelt skal
betale til "Akson journal AS" .

Grensesnittet f ølges o p p
gjennom avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og kommunene som tar i bruk
løsningen, og gjennom
styringsmodellen i programmet
og organiseringen av
kommunene.

Mellom «Akson j ournal AS» og
selvstendig næringsdrivende
fastleger og andre a vtalepa r ter
som tar i bruk felles
journal løsning

Det inngås avtaler mellom
virksomheten "Akson journal AS"
og selvstendig næringsdrivende
fastleger og andre avtaleparter
som tar i bruk felles journal løsning.
Avtalen vil regulere hva slags
produkt og tjenes te "Aks o n journal
AS" forplikter seg til å levere til
virksomheten, hva mottakerne på
sin side må gjøre av forberedelser
og hva som eventuelt skal betale s
til "Akson journal AS" .

Grensesnittet følges opp
gjennom avtaler mellom
virksomheten "Akson journal A S"
og s e lvstendig næringsdrivende
fastleger og andre avtaleparter
som tar i bruk felles
journal løsning.

1.6.6.3 Tekniske grensesnitt

Tabell 9 viser de viktigste tekniske grensesnittene for felles kommunal journalløsning.

Tabell 9 Tekniske grensesnitt for felles kommunal journalløsning

G rensesnitt Kort beskri velse Oppfølging av grensesnittet

Mellom felles journalløsning og
løsning for identitet - og
tilgangsstyring

Løsning for identitet - og
tilgangsstyring og felles
journa l løsning må virke sammen
for å sikre at helseinformasjon er
tilgjengelig for helsepersonell som
skal ha tilgang.

Grensesnittet følges opp innad i
P rogrammet Akson journal .

Mellom løsningen for identitet - og
tilgangsstyring og løsninger for
grunndata og ti l litstjenester i s teg
1

Løsning for identitet - og
tilgangsstyring vil være ko nsument
av nye grunndatatjenester for
personell og virksomhet som
leveres i steg 1.

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtaler og
felles pla n er på prosjektnivå.
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Mellom felles journalløsning og
arbeidet med F elles spr åk

F elles journalløsning vil bruke
felles kodeverk og terminologi ,
herunder SN OM ED CT /I CN P .
Arbeidet knyttet til oversettelse og
mapping i det nasjonale prosjektet
for Felles spr å k gjenbrukes i felles
journalløsning.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og samarbeid
med det nasjonale prosjektet for
Felles språk . Ved behov kan det
opprettes felles leveranseplaner
og avtaler for oppfølging av
avhengigheter.

Mellom felles journal l øsning og
k jernejournal

F elles journalløsning vil være tett
int egrert med kjernejournal. Så
langt mulig vil all informasjon i
kjernejournal gjøres tilgjengelig i
arbeidsflaten i journalløsningen for
helsepersonell ved bruk av API - er.

Grensesnittet følges o pp
gjennom dialog og avtaler med
Norsk Helsenett SF.

Mellom fe lles journalløsning og e -
resept og sentral
forskrivningsmodul

F elles journalløsning må være
koblet til e - reseptkjeden. Dette er
tenkt gjort ved å koble
journalløsningen til den sentrale
forskr i vningsmodulen som er under
utvikling.

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtaler og
felles planer på prosjektnivå.

Mellom felles journalløsning og
meldingsplattformen

F elles journalløsning må kobles
mot meldingsplatt f ormen og
helsenettet for å ha sikker
kommunikasjon med aktører som
ikke jobber i felles journalløsning.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og avtaler med
Norsk Helsenett SF.

Mellom felles journalløsning og
h elsenorge.no

Helsenorge.no skal fungere so m
felles inngangsport for
innbyggertjenester i helsesekt oren.
F elles journalløsning må
tilgjengeliggjøre innbyggertjenester
på helsenorge.no.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og avtaler med
Norsk Helsenett SF.

Mellom felles journalløsning og
de ad m inistrative løsningene i
kommunene

For å sikre effektive
arbeidsprosesser i kommunen er
det viktig at felles journalløsning er
koblet mot andre administrative
løsninger i kommunene. Disse
løsningene kan varierer fra
kommune til kommune og
integrasjonene v i l måtte
implementeres og testes i
forbindelse m ed at
journalløsningen innføres i en
kommune.

Grensesnittene følges opp
gjennom innføringsprosjektene.

Mellom felles journalløsning og
helsemyndighetenes publisering
av normerende produkter

F elles journalløs n ing vil være
avhengig av normerende produkter
som helsefaglige retningslinjer,
veiledere osv. Disse bør være
tilgjengelig for helsepersonell som
jobber i felles journalløsning, og
det er derfor et grensesnitt mellom
publiseringsløsninger for disse
normere n de produktene og felles
journalløsni ng.

Grensesnittene følges opp
gjennom dialog med de ulike
helsemyndighetene, og
integrasjon med deres åpne
grensesnitt der dette finnes.
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1.6.7 Grensesnitt for steg 1

1.6.7.1 Organisatoriske grensesnitt

Tabell 1 0 viser de viktigste organisatoriske grensesnittene for steg 1 .

Tabell 10 Organisatoriske grensesnitt for steg 1

A ktør steg 1 har grensesnitt mot Kort beskrivelse Oppføl ging av grensesnittet

Direktoratet for e - helse Direktor atet for e - helse er
programeier for steg 1.

Stiller krav til standarder for
samhandling som myndighet.

Følges opp gjennom
styringsmodellen og deltakelse
fra fagmiljøene inn i programmet.

Norsk Helsenett S F Ansvarlig for de nasjonale e -
helseløsningene, og vil være
ansvarlig for å levere deler av
omfanget i steg 1.

Følges opp gjennom
styringsmodellen for steg 1 og
involvering i prosjektene i steg 1.

Programmet Akson j ournal Steg 1 har leveranser som
Programmet Akson journal er
avhengig av.

Følges opp gje nnom
porteføljestyringen i sektor og
gjennom avtaler og felles planer
med prosjekter i Programmet
Akson journal.

Pågående programmer og
prosjekter i nasjonal e -
helseporteføl je

Pågående programmer og
prosjekter i nasjonal e -
helseportefølje er avhengig av
l ever anser i steg 1 knyttet til
grunndata og tillitstjenester.

Følges opp gjennom
porteføljestyringen i sektor og
gjennom avtaler og felles planer
på prosjektnivå.

Laborator ier og radiologi -
virksomheter

Etablering av nasjonal
informasjonstjeneste for opps lag av
laboratorie - og radiologisvar krever
at lab - og r adiologivirksomheter
gjør tilpasninger og oppdateringer
på sin side. Dette krever
beslutninger og gjennomføring.

Grensesnittet følges opp
gjennom dialog og avtaler med
virksomhetene som leverer
labora tori e - og radiologitjenester

Kommunene For å realisere det helhetlige
må lbildet for samhandling, må det
så raskt som mulig etableres en
forpliktende styringsmodell som
inkluderer alle aktørene i sektoren.

Grensesnittet følges opp
gjennom styringsmodel len.

D e fire regionale helseforetakene For å realisere det helhetlige
målbildet for samhandling, må det
så raskt som mulig etableres en
forpliktende styringsmodell som
inkluderer alle aktørene i sektoren.

Grensesnittet følges opp
gjennom styringsmodellen .
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S elvstendig næringsdrivende
fastleger og andre avtaleparte r til
kommunene.

For å realisere det helhetlige
målbildet for samhandling, må det
så raskt som mulig etableres en
forpliktende styringsmodell som
inkluderer alle aktørene i sektoren.

Grensesnitte t fø lges opp
gjennom styringsmodellen.

1.6.7.2 Kommersielle grensesn itt

Tabell 1 1 viser de viktigste kommersielle grensesnittene for steg 1.

Tabell 11 Kommersielle grensesnitt for steg 1

G rensesnitt Kort beskrivel se O ppfølging av grensesnittet

Mellom Norsk Helsenett SF og
Direktoratet for e - helse ved utlån
av ressurser

Ved utlån av ressurser fra
Direktoratet for e - helse og Norsk
H elsenett SF kan det oppstå behov
for kompensasjon.

Grensesnitt som følge av utlån
av ress urser må følg es opp med
egne avtaler.

Mellom Norsk Helsenett SF og
l everandører av
utviklingstjenester inn i
prosjektene

Det inngås en kontrakt mellom
virksomheten Norsk Helsenett SF
og leverandører av
utviklingstjenester for utvikling på
de ulike pr osje ktene.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten, og følges opp av
Norsk Helsenett SF gjennom
sine prosesser for
leverandøroppfølging.

Mellom leverandører innad i en
leverandørkonstellasjon.

Leverandører som samarbeider i
en leverandørkonstellasjon må
r eg uler e grensesnittet mellom seg
med avtaler.

Det er hovedleverandøren som
vil være ansvarlig kontraktspart
overfor oppdragsgiver.

Dersom hovedleverandøren
lener seg på underleverandører
for å fylle k valifikasjonskrav om
økonomisk og finansiell
kapasite t og tekniske og faglige
kvalifikasjone r , må det leveres
inn støtteerklæringer sammen
med tilbudet for å dokumentere
at hovedleverandøren faktisk rår
over ressursene.

Mellom Direktoratet for e - helse og
Leverandører av ressurser inn i
programgjennomføringe n og
forprosjektet for steg 2 i
utvikling sretningen , og
standardiserings - og
myndighetsoppgaver i
prosjektene

Det inngås en kontrakt mellom
Direktoratet for e - helse og
l everandører av ressurser inn i
programgjennomføringen,
forprosjekt for steg 2 og
standa rdis erings - og
myndighetsoppgaver i prosj ektene.

Grensesnittet reguleres av
kontrakten og følges opp av
programkontoret i P rogrammet
Akson samhandling .
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1.6.7.3 Tekniske grensesnitt

Tabell 1 2 viser de viktigste tekniske grensesnittene f or s teg 1.

Tabell 12 Tekniske grensesnitt for steg 1

G rensesnitt Kort beskrivelse Oppfølging av grensesnittet

Mellom nye grunndatatjenester og
tillitstjenester og identitets - og
tilgangsstyringsløsninger for den
felles kommunale
j ourn alløsningen

Løsning for identitet - og
tilgangsstyring i felles
journalløsning vil være konsument
av nye grunndatatjenester for
perso nell og virksomhet som
leveres i steg 1.

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtal er o g
felles planer på prosjektnivå.

Mellom nasjonal
informasjonstjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r
og k jernejournal

Foreslått løsning for lab oratorie - og
radiologisvar legger opp til at
svarene skal vises i kjernejournal .

Grensesnittet føl ges opp
gjennom at det etablerte
utviklingsmiljøet for kjernejournal
får ansvaret for å utvikle den nye
funksjonaliteten i kjernejournal.

Mellom meldingsutvekslingen
brukt til nasjonal
informasjonstjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r
og de lokale lab - og
r adiologi systemene som brukes
av lab - og r adiologivi rksomhetene

De lokale lab oratoriene og
r adiologivi rksomhetene må
implementere oppdateringer til
meldingsstandarden.

Grensesnittet følges opp
gjennom innføringen av nasjonal
informas jons tjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r.

Mellom nye grunndatatjenester og
tillitstjenester og andre nasjonale
samhandlingsløsninger

Innføring av data - og
dokumentdeling og bredding av
nasjonale løsninger krever felles
tillitsanker og gru nnda ta .

Grensesnittet følges opp
gjennom porteføljestyringen i
sektor og gjennom avtaler og
felles planer på prosjektnivå.
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2 Prosjektstrategi for felles kommunal
journalløsning

F elles kommunal journalløsning har mange interessenter , vil involvere kontrakts inng åelse
med flere leverandører , og vil pågå over lang tid i et stort geografisk område. H elsepersonell
og virksomhet er må gjennom en endring med hensyn til å ta i bruk nye digitale verktøy,
tilpasse seg endrede a rbeidsprosesser og jobbe sammen på nye måt er , og i nnbyggere vil få
tilgang til mer informasjon knyttet til egen helsehjelp.

Omfanget og kompleksiteten gir betydelig gjennomføringsr isiko. Felles kommunal
journalløsning er i innledende faser også frivillig å ta i bruk for kommuner, fastleger og and re
p rivate aktører med avtale. Dette øker kompleksiteten og innebærer at strategiene for
prosjektet må hensynta kommunenes beslutningsprosesser og tilslutning , og innrettes med
tanke på å sikre høyest mul ig deltakelse.

Samtidig vil en v ellykket gjennomfør ing realisere en rekke gevinster og stor nytte for
samfunnet. Strategiene som beskrives i dette kapitlet omhandler derfor hvordan tiltaket skal
gjennomføres for best å oppnå hensikten og målene for prosje ktet , samtidig som usikkerhet
håndteres og reduseres .

K ompleksiteten i tiltaket og behovet for fokus på endringsledelse og gevinstrealisering gjør at
vi vurderer det hensiktsmessig å organisere gjennomføringen som et program. B este praksis
i form av ramme verkene MSP for programstyring og P rince 2 for prosje ktst yring legges til
grunn.

2.1 U sikkerhet som håndteres i prosjektstrategien
Gjennomføring av felles kommunal journalløsning er omfattet av mange forhold som bidrar til
usikkerhet. Disse forholdene beskrive s nedenfor , og prosjektstrategien beskriver hvordan
fell es kommunal journalløsning skal gjennomføres for å håndtere og redusere usikkerheten.

Kritikalitet knyttet til å håndtere sensitive person - og helseopplysninger i én
felles kommunal journal løsning

Det er krav om at felles kommunal journal løsning ska l si kre at innbyggeres
personvern ivareta s . I tillegg vil samling av sensitive person - og
helseopplysninger i en felle s journal løsning endre kritikaliteten og stille andre
krav til sikkerhetsløsningene enn det som er tilfelle i dagens situasjon.
Styringssy stem og løsninger for informasjonssikkerhet og personvern må gjøre
løsningen robust og feiltolerant mot påførte utford ringer (phishing, hacking osv.)
og ivareta informasjonssikkerhet ved behandling av helse - og
personopplysninger .

I kapittel 2.2 beskrives strategien f or å håndtere sikkerhet i løsningen.
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Usikkerhet knyttet til å dekke det funksjonelle behovet for alle
helsepersonellgrupper og tjenester som omfattes av tiltaket gjennom e n
felles kommunal journall øsni ng

Det er krav om at løsningen skal gi personell i k ommunale helse - og
omsorgstjenester brukertilpassede og mer effektive løsninger for tildeling,
administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp . Beskrivelsen av
funksjonelt løsningsomfang beskriv er d et som helsepersonell mener skal være
kjernefunksjonalitet i løsningen. I tillegg er det identifisert funksjonalitet som det
er ønskelig at journalløsningen skal tilby.

Hovedtiltaket for å adressere denne usikkerheten er å etablere en arkitektur som
e r ba sert på en plattformtilnærming, der åpenhet og endringsevne står sentralt.
Arkitekturen og arkitekturprinsippene (løsningsstrategien) står nærmere
beskrevet i kapittel 2.4.3.4

Usikkerhet knyttet til å h åndt ere behovet for fleksibilitet og endringsevne

Det er krav om at løsningen skal legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling
i helse - og omsorgssektoren, samt kunne tilpasses endringer i rammebetingelser
og struktur, eks empelvis ansvarsoverføring er e ller endret oppgaveløsning i helse -
og omsorgstjenesten og endret organisering i eller sammenslåing av kommuner.

Hovedtiltaket for å adressere denne usikkerheten er å etablere en arkitektur som
er basert på en plattformtilnærming, der åpenhet og endri ngse vne står sentralt.
Arkitekturen og arkitekturprinsippene (løsningsstrategien) står nærmere
beskrevet i kapittel 2.4.3.4 .

Usikkerhet knyttet til tilstrekkelig deltakelse av leverandører i anskaffelsene

Det er g itt føringer til forprosjektet om at det skal legges til rette for
samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og innovasjon i leverandørindustrien
for e - helseløsninger. Felles kommunal journalløsning omfatter i tillegg til selve
journalløsningen, funksjona lite t for forvaltning av identitet er og rettigheter,
kompetanse og kapasitet til å etablere grensesnitt og integrasjoner,
applikasjonsdrift og - forvaltning, samt IT drift. I tillegg må det legges til rette for å
anskaffe tilleggsapplikasjoner gjennom livsl øpet til programmet på områder som
ikke dekkes av journalløsningen.

Beskrivelsen av funksjonelt løsningsomfang beskriver det som helsepersonell i
den kommunale helse - og omsorgstjenesten mener skal være
kjernefunksjonalitet i løsningen. Dette er omfattende og utfordrer dagens
leverandørmar ked. Det er derfor en usikkerhet knyttet til antall leverandører som
vil delta i anskaffelsesprosessene.

Denne usikkerheten adresseres både gjennom arkitekturprinsippene, som er
beskrevet i kapittel 2.4.3.4 , og gjennom den anbefalte kontraktstrategien
beskrevet i kapit t el 2.6 .
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Usikkerhet knyttet til ivaretakelse av helheten i tiltaket

Det skal søkes løsninger som gir lavest mulig risiko og tilstre kkeli g konkurranse.

Ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal
journalløsning vil legges ti l en ny virksomhet, «Akson journal AS» , og
g jennomføringen vil organiseres i et program . Gjennomføringen av program met
vil være krevende for et selskap som selv er i etableringsfase.

Hovedtiltaket er å redusere antallet leverandører det inngås kontrakt med . Det
foreslås å inngå kontrakt med én leverandør for hvert anskaffelses område
(journalløsningen, funksjonalitet for forva ltnin g av identiteter og rettigheter,
kompetanse og kapasitet til å etablere grensesnitt og integrasjoner,
applikasjonsdrift og - forva ltning, samt IT drift).

Usikkerheten adresseres gjennom kontraktstrategien, beskrevet i kapittel 2.6 .

Usikkerhet knyttet til realisering av gevinster

Det er en føring at det er virksomhetene som har ansvar for realisering av
gevinster i sine virksomheter. Realisering av gevinster forutsetter derfor at
kommunene har tilstrekkelig endringsev ne og jobber målrettet med realisering av
gevinster .

Gj ennomføringsstrategien i k apittel 2.2 . beskriver hvordan fokus på gevinster og
nyttestyring må være en sentral del av gjennomføringen og innføringsarbeidet.
Kapitel 2.3 beskriver sentrale prinsipper for arbeidet med endring og
gevinstrealisering i programmet. Beskrivelsen av organisering og ansvarsdeling i
kapittel 2.11 viser hvilket ansvar Programmet Akson journal har f or å u nderstøtte
og tilrettelegge for gevinstrealisering, hvilket ansvar virksomhetene selv har, og
hvordan kommunene skal involveres og gis innflytelse for å sikre at de lykkes
med overgangen til felles kommunal journalløsning og realisering av gevinster.

Usikkerhet knyttet til mulige interessekonflikter

Felles kommunal journalløsning er et tiltak med mange interessenter og berørte
parter. De ulike interessentene har behov som på et operativt nivå kan stå i
motsetning til hverandre, noe som kan ska pe int eressekonflikter i
gjennomføringen av tiltaket. Dette er konflikter som kommer spesielt til syne i
etablering - og tilpasningsfasen og i innføringsfasen. Kombinert med at tiltaket er
frivillig, og målet om at flest mulig likevel skal velge å ta i bruk nye l øsninger , kan
interessekonfliktene skape utfordringer i styringen og gjennomføringen av tiltaket.

Kapittel 2.10 beskriver hvordan programmet skal jobbe for å håndtere og
minimere usikkerheten rund t mulige interessemots etn inger. I tillegg beskriver
k apittel 2.11 hvordan programmet skal styres og hvordan ulike interessenter skal
involveres og representeres i styringen . K apittel 2.8 beskriver hvordan
innbyggerperspektive t skal ivaretas og kapi ttel 2.9 beskriver
beslutningsstrukturen der ulike helsefaglige problemstillinger vurderes og
besluttes.
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Usikkerhet knyttet til deltakelse i innledende faser

Det er en føring fra Helse - og omsorgsdepa rtemen tet at det ikke legges til grunn
lovpålegg om obligatorisk innføring av journalløsningen i innledende faser. I
tillegg er det en føring for forprosjektet at kommuner som omfatter omkring
halvparten av befolkningen utenfor Mi dt - Norge i løpet av første halvå r 2020
inngår intensjon serklæringer om deltakelse, og at nødvendige forpliktelser er
avklart før kunngjøring av anskaffelsen(e).

Usikkerhet knyttet til deltakelse i innledende faser gir usikkerhet rundt
finansiering, og kre ver tiltak i styringsmodel len fo r å sikre kommuner som går i
front tilstrekkelig innflytelse og myndighet, samtidig som det jobbes aktivt med
involvering og mobilisering av kommuner som ikke forplikter seg i innledende
faser.

Finansieringsmodell for felles kommunal journalløsning b eskriv es i kapittel 3.4.3 .
En del spørsmål knyttet til finansieringsmodell og fordeling av kostnader mellom
kommuner som går i front og komm uner som forplikter seg til å ta i bruk
løsningen på et senere tidspunkt, må avklares so m del av detaljene rundt
selskapsetableringen av "Akson journal AS". Gjennomføringsstrategien i kapittel
2.2 peker på kontroll - og stoppunkter som mekanisme for å sikre at tiltaket ikke
går videre uten tilstrekkelig forpliktelse for d eltakelse og finansiering.
Organisering og ansvar i kapittel 2.11 peker på hvordan kommuner som går i
front og går inn på eiersiden i "Akson journal AS" sikres innflytelse samtidig som
det også legges til rette for involve ring a v kommuner som tar i bruk
journalløsningen på et senere tidspunkt eller som ikke har forplikt et seg.

Usikkerhet knyttet til samlet deltakelse

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at netto nåverdi av felles kommunal
journalløsning og steg 1 i utvi klings retningen for samhandling samlet har en netto
nåverdi på 2,9 m illiarder kroner hvis kommuner som omfatter 85 prosent av
innbyggerne utenfor Midt - Norge og 60 prosent av fastlegene tar i bruk løsningen.
Hvis alle kommuner og fastleger utenfor Midt - Norg e tar i bruk journalløsningen vil
netto nåverdi være 6, 9 milliarder kroner.

Den viktigste driveren til usikkerhet knyttet til nytte og gevinster er relatert til
usikker deltakelse fra både kommuner og fastleger . Strategi for oppslutning og
deltakelse i ka pittel 2.7 adresserer hvordan Programmet Akson journal vil jobbe
for økt oppslutning og deltakelse fra alle aktører . Her pekes det også på mulige
tiltak for å øke deltakelsen, men som ligger utenfor mandatet til programmet og
vi rksom h eten "Akson journal AS" å iverksette .
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Usikkerhet knyttet til å ivareta innbyggerperspektivet

Det er krav om at løsningen skal gi innbyggere mulighet til å være aktiv i
prosesser og beslutninger om egen helse gjennom å få innsyn i egne
opplysninge r fra helse - og omsorgstjenesten, kunne registrere ny informasjon,
foreta samvalg og selvvalg, gi fullmakt, sperre for innsyn og få støtte til
ivaretakelse av rettigheter . For å lykkes med målene er det viktig at innbyggere
sikres reell medvirkn ing og innf lytels e i programmet og sammen med
helsepersonell bidra til å utforme løsningen.

Strategi for innbygger i kapittel 2.8 beskriver hvordan programmet skal jobbe med
involvering av innbyggere for å ivareta innbyggerperspektivet i løsnin gen.

Usikkerhet knyttet til helsefaglige beslutninger

For å realisere målene med felles kommunal journalløsning må helsepersonell få
et arbeidsverktøy som understøtter deres arbeidsprosesser . For å få til dette på
tvers av ulike tjenesteområ der i ulike kommuner, vil det være nødvendig med et
visst omfang av standardisering av arbeidsprosesser, terminologi og
dokumentasjonspraksis. Denne standardiseringen kre ver enighet og beslutninger
på tvers av virksomheter .

Å komme til enighet om standard iserin g vil på flere områder kunne bli krevende,
og representerer en usikkerhet. Strategi for helsefaglige beslutninger i kapittel 2.9
beskriver hvordan programmet skal jobbe med dette. Organisering og
ansvarsdeling i kapittel 2.11 viser hvordan helsepersonell skal være involvert i
sentrale roller i både prosjektene og programorganisasjonen.

Usikkerhet knyttet til avhengigheter til andre pågående programmer og
prosjekter

Den felles kommunale journa lløsni ngen har avhengigheter til andre pågående
programmer og prosjekter . Dette gjelder særlig sentral forskrivningsmodul, f elles
språk og g runndata og tillitstjenester i steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling. F orsinkelser eller dårlig koordinering av dis se tiltakene opp mot
den felles kommunale journalløsningen vil kunne gi forsinkelser og økte
kostnader for Programmet Akson journal, noe som understøtter behovet for en
forpliktende styringsmodell omtalt i kapite l 1.1.5.4 )

Avhe ngighetene må følges opp løpende gjennom avtaler og felles planer på
prosjekt - og program nivå, bilateral dialog mellom programmene og gjennom
styrings modellen for e - helseløsninger og nasjonal porteføljestyring. Programmet
Akson journal bør løpende vu rdere konsekvensen og hvilke grep programmet
kan iverksette dersom tilstøtende programmer og prosjekter ikke lykkes med å
levere i henhold til sine planer. "Akson journal AS" og kommunerepresentanter vil
også sitte i programstyret for Programmet Akson samh andlin g.

Dette er beskrevet i overordnet organisering og ansvarsdeling i kapittel 1.1.5.3 ,
og i oppfølging av grensesnitt i kapittel 1.6 . Ansvaret for å etablere avtalene fra
programm et sin side ligger hos programeier og er beskrevet i kapittel 2.11.5.1 .
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2.2 Gjennomføringsstrategi
G jennomføringsstrategi en er en beskrivelse av hvordan felles kommunal journalløsning
anbefales gjennomført. Strategien vektlegger mu lighet er for å redusere risiko gjennom
stegvis tilnærming og muligheter for stopp og endringer i tilnærming underveis. Samtidig er
det av hensyn til de overordnede målsetningene ønskelig med en raskest mulig realisering.
Disse hens ynene må balanseres i gje nnomfø ringen. Gjennomføringsstrategien er forankret i
hensikt, mål, kritiske suksessfaktorer, rammebetingelser og usikkerhetsbildet.

2.2.1 Overordnet gjennomføringsplan

Gjennomføringen av felles kommunal journalløs n ing vil organiseres i et program , heretter
om talt s om Programmet Akson journal. Programmet Akson journal har følgende
hovedleveranser :

• Anskaffe felles kommunal journalløsning, løsning for identitets styring , t jenester og
verktøy for utvikling av grensesnitt og integrasjoner , t illeggsfunksjonalitet ,
d riftsp lattform og kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kundestøtte).

• E tablere og tilpasse felles kommunal journalløsning og løsninger for identitets - og
tilgangsstyring, samt integrere disse løsningene med andre sy stemer (kommunale
administrative løsning er og nasjonale e - helseløsninger).

• Innføre felles kommunal journalløsning og tilrettelegge for gevinstrealisering i
kommunene.

Programmet gjennomføres overordnet i fire faser: (1) Mobilisering og anskaffelse , (2)
Eta blering, tilpasning og utvikling, (3) In nførin g og (4) Forvaltning, drift, vedlikehold og
videreutvikling (FDVU). Figur 13 illustrerer programmets gjenno mføringsplan. Merk at figuren
viser et forenklet bilde. På grunn av en lang tidshorisont må det imidle rtid f orventes at det vil
kunne bli endringer i programmet over tid. F asenes innhold og varighet vil kunne avhenge av
valgt leverandør og det vil kunne væ re overlapp mellom dem . Gjennom leverandørdialogen i
fase 1 kan tidslinjen for etterfølgende faser bli endre t. H ensynet til attraktivitet i markedet og
ønske om flere potensielle tilbydere medføre r at kontraktstrategien vil gi rom for utvikling av
funksjon alitet underveis i programperioden. Det betyr at det vil kunne pågå etablering,
tilpasning og utviklin g av f unksjonalitet samtidig som felles journalløsning innføres.

Det er viktig at programmet evner å tilpasse planer til endrede forutsetninger og utnytte
muligheter som oppstår. Høy kompleksitet og stort omfanget gjør det nødvendig å etablere
gode kontrol l - og kvalitetssikringsrutiner. Det legges derfor inn stoppunkter i forbindelse med
oppstart av nye faser. Før en ny fas e påbegynnes må planene kvalitetssikres og det må
vurderes hvorvidt det har oppstått endringer i anslag for kostnader og forventet nytte , og o m
det er endringer i forutsetningene som kan påvirke måloppnåelsen for tiltaket. Til stoppunkt 3
vil det i tillegg gjennomføres en risikoanalyse for de ulike leverandøralternativene som vil
inngå i dokumentasjonen til stoppunktet. Stoppunktene skal s ikre a t gjennomføringen
understøtter målene og at forventet nytte forsvarer kostnadene.

I tillegg til stoppunktene legg es det inn kontrollpunkter i forbindelse med kritiske
delleveranser. Omfang, hyppighet og innholdet i kontrollpunktene vil detaljeres ve d opps tart
av de respektive underfasene.
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Figur 13 Fasene i Programmet Akson journal med stopp - og kontrollpunkter

N edenfor gjennomgås fasene med beskrivelser av inngangskriterier, sentrale oppgaver i
fasen, og utgangskriterier. Yt terlig ere oppgaver, samt beskrivelsen av ansvar og roller i de
ulike fasene, er beskrevet i kapittel 2.7 .

2.2.1.1 Fase 1: Mobilisering og anskaffelse

I første fase av tiltaket mobiliseres Programmet Akson journal og anskaffelsene knytte t til
journalløsningen gjennomføres . Fasen er delt i to delfaser ; (1a) mobilisering og forberedelser
av anskaffelse og (1b) leverandørdialog . Under er oppgaver og kriteri er i de to del fasene
beskrevet nærmere.

I tillegg til disse vil det startes opp en re kke fo rberedende endrings - og gevinst aktiviteter som
går parallelt med delfasene. Blant annet vil det være avgjørende å starte kartlegging av
dagens arbeidsprosesser og h va som finnes av helsefaglig grunnlag. Med helsefaglig
grunnlag menes eksempelvis hels efagli g kunnskap, lover og regelverk, nasjonale faglige
retningslinjer, fagprosedyrer og andre normerende produkter. Dette er viktig
informasjonsgrunnlag for utvikling, t ilpasning og standardisering av løsningen som kommer i
neste fase av gjennomføringen . Arbeid et med forankring og eierskap i kommunene vil
fortsette og er en løpende aktivitet i alle gjennomføringsfasene etter hvert som nye
kommuner skal ta i bruk løsningen . I tillegg vil det startes et målrettet forankringsarbeid mot
kommuner og selvstendig nærin gsdrivende som ønsker å være med i innføringsprosjekt 1
(fase 2b) .

Delfase 1a: Mobilisering og forberedelse av anskaffelse

Inngangskriterier for delfasen (dvs. ved stoppunkt 1):

• B eslutning om igangsettelse av tiltaket

• Prosjektressurser er tilgjengel ige

• S tyringsmodell er etablert
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I delfase 1a etableres Programmet Akson journal i tråd med beskrivelsen av organisering og
ansvar i kapittel 2.11 og bemannes med nødvendige ressurser og kompetanse. Det skjer ved
at nø dvendige ansettelser foretas, og at det gjøres en vurdering av behovet for nødvendige
ressursbidrag fra kommunene, Direktoratet for e - helse og eventuelle andre aktører .

I delfasen vil selskapet «Akson Journal AS» formelt etableres . Forberedende arbe id , so m
utforming av aksjonæravtale , vedtekter m.m., igangsettes allerede i 2020 , se kapittel 6 for
nærmere omtale . Det er viktig at "Akson journal AS" er operativ i god tid før utlysning i
markedet, og at virksomheten har det reelle ansvaret for anskaffel sen. D ersom etableringen
av virksom heten skjer for tett på utlysning i markedet, har ikke de t nye selskapet reell
mulighet til å ta beslutninger om innretningen i anskaffelsen. En utlysning i markedet vil skje
tidligst høsten 2021.

I forberedelsene til an skaffe lse vil programmet utarbeide konkurransegrunnlag og mobilisere
deltakelse til den påfølgende leverandørdialogen . Ved behov må kontraktstrategien
oppdateres. Parallelt må det jobbes for å mobilisere kommuner til deltakelse og etablere
tilstrekkelig fo rplikt elses avtaler .

Utgangskriteri er for delfasen

• Oppdatert kontraktstrategi (ved behov)

• Konkurransegrunnlag godkjent

Delfase 1b: L everandørdialogen

Inngangskriterier for delfasen (dvs. ved stoppunkt 2):

• "Akson journal AS" er etablert

• "Akson journal AS" har in ngått f orpliktelsesavtaler med et tilstrekkelig antall
kommuner

Som beskrevet i kontraktstrategien skal det gjennomføres flere anskaffelser. Det skal
anskaffes felles kommunal journalløsning, løsning for identitets styring , t jenester og verktøy
for ut viklin g av grensesnitt og integrasjoner , tilleggsfunksjonalitet, driftsplattform og
kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kundestøtte). Kjernefunksjonaliteten for alle de
lovpålagte kommunale helse - og omsorgstjenestene vil inngå i anskaffelsen av felles
kommun al journalløsning. I tillegg vil ønsket tilleggsfunksjonalitet avklares gjennom
leverandørdialogen.

Anskaffelse av f unksjonalitet for helsepersonell i kommunal helse - og omsorgstjeneste og
funksjonalitet for forvaltning av identiteter og rettigheter vil g jøres i parallell for å sikre
oppfyllelse av krav til grensesnitt mellom løsningene.

Gjennom leverandørdialogen vil programmet kunne konkludere på om tilbudt funksjonelt
omfang er i henhold til beskrevne behov og hvordan de t er foreslått å justere p rogram mets
gjennomføringsstrategi. Før en eventuell avtalesignering kan "Akson journal AS" ha behov
for at kommunene bekrefter sine kjøpsforpliktelser.

Utgangskriterie r :

• Leverandør er er valgt og kontrakt er er signert

• Løsningen presentert av leverandør dekk er beh ov og er innenfor rammene gitt i
kommunenes forpliktelsesavtaler
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Kontraktstrategien gir rom for å gjennomføre tilleggsanskaffelser i parallell eller etterkant av
journalanskaffelsen. I praksis vil det derfor kun ne pågå små og store anskaffelser gjenn om
hel e programmets levetid.

2.2.1.2 Fase 2: Etablering s - , tilpasning s - og utvikling sfasen

Fase to består av to delfaser som delvis overlapper hverandre. Hovedhensikt med fasen er å
etablere, tilpasse, teste og utvikle løsni ngen, samt utvikle, teste og tilpasse
i nnføri ngsmetodikk og aktiviteter. B ehovet for kapasitet, ressurser og kompetanse i
programmet endrer seg i denne fasen, og programorganiseringen må gjenspeile nye behov.

Delfase 2a – S entral etablering , tilpas ning o g utvikling

Inngangskriterier for delfa sen (d vs. ved stoppunkt 3):

• Prosjektressurser på kunde - og leverandørsiden er tilgjengelige for oppstart

• Lokaler med nødvendig infrastruktur, teknisk miljø for utvikling og test er klart til bruk

• Avklart hvilke kommuner og eventuelt selvstendig næringsdri vende som skal inngå i
Innføringsprosjekt 1

I delfase 2a skal første versjon av felles journalløsning des ignes , etableres, tilpasses og
testes . Denne fasen kan innebære utvikling av funksjonalitet, i tråd med kontraktstrategien.
Utvikling av løsningen vil være e n kontinuerlig aktivitet som videreføres i drift - og
forvaltningsfasen, men i løpet av delfase 2a m å det være etablert og testet en løsning med
basisfunksjonalitet som det er forsvarlig å innføre. Den tekniske etableringen innebærer også
integrasjone r mot nasjonale samhandlingsløsninger og etablering av løsning for
identitetsstyring.

I tillegg til den t ekniske etableringen, er det i denne fasen avgjørende å tilpasse felles
journalløsning til den helsefaglige hverdagen som skal understøttes. Det må der for gj øres en
rekke beslutninger knyttet til helsefaglig praksis basert på kartlegging av arbeidsprosesse r,
helsefaglig grunnlag og de virksomhetsbehov som er avdekket. I denne fasen vil også
arbeidet med konvertering og migrering startes gjennom å kartleg ge og beskrive systemene
som skal erstattes, definere omfang og strategi for konvertering og migrering, o g etablere
sentrale verktøy for konvertering og migrering.

I løpet av fasen vil det være flere kontrollpunkter. Omfang og hyppighet av kontrollpunkter vil
a vklares i forkant av etablering - og tilpasningsfasen og vil måtte utarbeides i samarbeid med
valgt( e) leverandør(er).

Delfasen omfatter også arbeid knyttet til å forberede drift og forvaltning, gjennom å etablere
kapasitet til å ivareta brukerstøtte , drif t og videreutvikling når løsningen er tatt i bruk i de
første kommunene . Så langt mulig legges det opp til en smidig gjennomføring, der
funksjonalitet kan testes ut og piloteres tidlig, også før 2025.

Utgangskriterier:

• Den etablerte løsningen er test et og oppfyller kravene som er satt

• "Akson journal AS" er i stand til å ivareta behovene knytt et til forvaltning, brukerstøtte,
drift, videreutvikling m.m.
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Delfase 2 b – Innføringsprosjekt 1

Inngangskriterier for delfase 2b (dvs. ved stoppunkt 3 ):

• Kommune(r ) og e v. selvstendig næringsdrivende som skal inngå i Innføringsprosjekt
1 er valgt

Innføringsprosjekt 1 er delt i to deler; en forberedelsesfase og en implementeringsfase.
Forberedelsesfasen starter samtidig med delfase 2a , dvs. etter stoppunkt 3. Da er d et avk lart
hvilke kommuner og selvstendig næringsdrivende som skal være med i innfør ingsprosjekt et
og forberedelsene kan starte. I forberedelsesfasen vil programmet jobbe tett med de
kommunene som skal delta med hovedoppgaver som forankring, kommunikasjon, sikre
tilstrekkelig ressurser , etablere mottaksprosjekter, metodeutvikling, as - is kartlegginger,
opplæringsmateriell osv. Forberedelsesfasen i innføringsprosjekt 1 skal sikre at det utvikles
en tydelige krav om hva som må være på plass lokalt for å være k lar ti l å implementere
journalløsningen i øvrige kommuner og hos selvstendige næringsdrivende .

N år første versjon av felles journalløsning er etablert, tilpasset og testet, dvs. når fase 1 b er
ferdig, er neste steg å implementere løsningen i innføringspr osjekt 1 . D et er satt opp et
kontrollpunkt før implementering hvor hovedhensikten er å verifisere at teknisk løsning er
godkjent og at kommunene på sin side er klare for implementering. Hensikten med
implementeringen i innføringsprosjekt 1 er å teste ut de n tekn iske løsningen, samt prøve ut
innføringsmetodikk og - aktiviteter. Alt fra integrasjons - og m igreringsaktiviteter,
kommunikasjonsmateriell, nullpunktsmålinger, gevinstplaner, og opplæringskonsept skal
testes ut, læres av , tilpasses og forbedres.

Ders om fel les kommunal journalløsning skal utvikles underveis og ny funksjonalitet legges til,
vil det bli behov for innføring av ny funksjonalitet flere ganger i en kommune.
Ansvarsforholdet og innretning på løpende innføring av ny funksjonalitet må avklares som en
del av organiseringen og ansvarsdelingen rundt drift - og forvaltning.

Utgangskriterier :
• Jou rnalløsningen er tatt i bruk av kommune(r) og ev. selvstendig næringsdrivende

som inngår i i nnføringsprosjekt 1

• Journalløsningen er klar for videre innføring

• Det fo religger tydelige krav om hva som må være på plass lokalt for å være klar til
implementere j ournalløsningen , og l æring og forbedringer fra i nnføringsprosjekt 1 er
dokumentert og innarbeidet i videre innføringsplaner og metodikk

• Roller og ansvar i dri ft og forvaltning av løsningen er avklart mellom kommunene
som brukere av løsningen og "Akson journal AS" som tjenesteleverandør

2.2.1.3 Fase 3: Innføring

Inngangskriterier (dvs. ved stoppunkt 4) :

• Det er etablert en tilstrekkelig portefølje av innføringsprosjekte r hvor kommuner og
eventuelle selvstendig næringsdrivende har forpliktet seg til å innf øre løsningen

• Kommuner og virksomheter som skal delta i innføringsprosjekt 2, er klare for
implementering i hht. krav utarbeidet i delfase 2b
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Innføringsfasen består av en rek ke innføringsprosjekter. Hvert innføringsprosjekt består av
en forberedelsesfase og en implementeringsfase. Det er anslått at hvert innføringsprosjekt
med forberedelse og implementering vil strekke seg over om lag 1,5 år.

I hvert prosjekt forberedes et t e knisk løp for å bytte journalsyste m og et organisatorisk
utviklingsløp for å forb erede endringer i arbeidsprosesser og kompetanse. Hensikten med
forberedelsene er å sikre at individer og virksomheter gjennom god og effektiv prosjekt - og
endringsledel se, le des fra en nåsituasjon, gjennom en transisjonsfase og over i en ny ønsket
fremtid stilstand som realiserer de gevinstene som er identifisert. Programmet vil, i samarbeid
med lokale prosjekter , legge til rette for at gevinstene kan realiseres i kommune r og
v irksomheter. Det er i forberedelsesfasen at grunnlaget for vellykket endring og
g evinstrealisering legges. I denne perioden skal kommunene blant annet gjennomføre
nødvendige forankringsprosesser, få på plass dedikerte ressurser, lage
gevinstrealiseri ngspla ner , gjennomføre nullpunktmålinger, oppgradere infrastruktur og starte
arbeidet med endringer i arbeidsprosesser.

Før løsningen kan implementer es skal innføringsprosjektene gjennom et kontrollpunkt. Her
skal det verifiseres at kommune(r) og eventuel le sel vstendig næringsdrivende er klare for
implementering i hht. krav utarbeidet i delfase 2b . I implementeringsfasen vil ko nvertering og
migrering av eksisterende pasientinformasjon , integrasjon mot administrative systemer,
opplæring og gevinstrealiserin g være hovedfokus. Programmet har også et særlig ansvar i å
sikre erfaringsoverføring og kontinuerlig læring mellom de ulike innføringsprosjektene.
Gevinstrealiseringen er en prosess som evalueres og forbedres kontinuerlig og fortsetter
over i drift - og fo rvaltn ingsfasen.

For hvert innføringsprosjekt vil det være utgangskriterier tilsvarende som for
innføringsprosjekt 1.

2.2.1.4 Fase 4: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)

Etter hvert som felles kommunal journalløsning innføres og tas i bruk vil de t være behov for
at "Akson journal AS" forvalt er, drifter og videreutvikl er løsningen for de kommune ne og
aktøre ne som har ta tt den i bruk. "Akson journal AS" må derfor i parallell med etablering - og
tilpasningsfasen bygge opp kapasitet for å kunne ivareta FDVU - oppgavene, og sikre at
ønsker og behov for utvikling og videreutvikling prioriteres og finansieres.

Kriterier for ov erlevering til drift - og forvaltning sentralt:

• Restanser er tilfredsstillende lukket eventuelt akseptert overført til linjen

• Drift og for valtning er overlevert til linjen lokalt

• Tek nisk dokumentasjon er komplett og lokale avhengigheter dokumentert

• Læring og forbedringer er dokumentert

2.2.1.5 Beslutningspunkter for den enkelte kommune

Det er frivillig for kommuner og selvstendig næringsdri vende å ta i bruk felles kommunal
journalløsning. Kommunenes selvråderett må ivaretas og enkelte beslutnin ger må derfor
fattes i den enkelte kommune eller hos den enkelte selvstendig næringsdrivende. Sentrale
beslutninger som kommuner og selvstendig næring sdrive nde må ta omfatter:

• Forpliktelses avtaler (eventuelt bekreftelse på at virksomheten inngår som opsjo n)

• Vurdering om fremforhandlet kontrakt oppfyller forutsetninger i forpliktelsesavtalene
om pris, kvalitet m.m .
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• B eslutning om kjøp og lokal innføring av fe lles journal løsning (teknisk og
organisatorisk, før oppstart innføring)

Tidspunktet for de nødvendi ge beslutningene fra kommuner og selvstendig næringsdrivende
er illustrert i Figur 14 .

Figur 14 Beslu tningspunkter for kommunene

2.2.2 P rinsipper for innføringsarbeidet

På grunn av usikkerhet knyttet til utfall et av anskaffelsen , deltakelse fra kommuner og
fastleger , samt etablering av modell for organisering av kommunene , bør en detaljert
innføringsstra tegi u tarbeides etter inngått leverandørkontakt . Her beskrives derfor prinsipper
som bør ligge til grunn ved utarbeidelse av innføringsstrategi en på et senere tidspunkt. I
tillegg er det utarbeidet prinsipper for opplæring av helsepersonell, som bør være g jelden de
uavhengig av valgt leverandør, disse er detaljert i kapittel 2.2.2.2 .

2.2.2.1 Overordnede p rinsipper for innføringsarbeidet

Det er sentralt at innføringen bidrar til å redusere gjennomføringsrisiko, samtidig som
identifiserte g evinst er realiseres. Derfor bør følgende prinsipper l e gge s til grunn i
utarbeidelse av innføringsstrategien .

Stegvis innføring

Et viktig prinsipp for å bidra til å redusere gjennomføringsrisik o er en stegvis innføring. En
stegvis innføring baserer seg på en de komponering basert på følgende
mulighetsdimensjoner: a ) Tjenesteområde, b ) Funksjonalitet og c ) Geografi .

a) Tjenesteområde

Felles kommunal journalløsning skal innføres til alle tjenesteområder i kommunen som er
knyttet til helse - og omsorgstjenesten. Det bø r likevel legges til rette for en fleksibilitet i
innføringsrekkefølgen som baserer seg på den enkelte kommunes behov , for utsetninger og
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nyttevurderinger . Innenfor et gitt tidsrom må det kunne gis fleksibilitet til å velge ut de
tjenesteområdene komm unene ønsker å prioritere først , men at det samtidig settes krav om
at kommunene må ha innført ny felles journalløsning i alle s ine tjenesteområder innen en gitt
tidshorisont.

b) Funksjonalitet

F unksjonalitet er i forprosjektet overordnet delt inn i kjernefu nksjon alitet , støttefunksjonalitet
og kunnskap - og beslutningsstøtte. Referanseprosjekter har gitt tydelige anbefalinger om å
be grense omfanget av funksjonalitet som tilbys i første versjoner av løsningen. Økt
kompleksitet i løsningen øker endringsbehovet og der med også gjennomføringsrisiko med
tanke på endringsevne. K jernefunksjonalitet og dagens kunnskaps - og beslutningsstøtte bø r
derfor være et minimumskrav når ny felles journalløsning skal innføres.

c) Geografi

For å effektivisere innføringsløpet, samt op pnå ne ttverksgevinster raskere, bør innføring
gjennomføres samlet i et geografisk område. Fra referansebesøk er anbefalingen at særlig
innføringsprosjekt 1 , både bør ha stor bredde i tjenesteområder og helsepersonellgrupper,
og være av en viss størrelse me d hens yn til antall sluttbrukere. Dette er begrunnet med at
løsningen bør testes og prøves ut der kompleksiteten er relativt høy, innenfor en akseptabel
gjennomføringsrisiko.

Tilstrebe lavest mulig påvirkning av tjenesten
Innføring må skje parallelt med d aglig drift i helse - og omsorgstjenesten. Pasienter kan ikke
settes på vent til innføringen er gjennomført. For å opprettholde tilfredsstillende
behandlingskvalitet kan det for eksempel planlegges for helgebemanni ng der det er mulig, i
perioder der opplæri ng gjø res. Det er også en selvfølge at pasientsikkerhet opprettholdes.

Innføring av tilgjengelig samhandlingsfunksjonalitet gjennom felles kommunal
journalløsning

S amhandlingsfunksjonalitet gjøres tilgjengelig for sluttbrukere i kommunal helse - og
omsorgst jenest e gjennom innføring en av felles journalløsning. Dersom det kommer ny
samhandlingsfunksjonalitet etter at enkelte kommuner har innført og tatt i bruk felles
journalløsning, vil innføring av ny samhandlingsfun ksjonalitet skje via "Akson journal AS" .

2.2.2.2 Pr insipp er for opplæring av helsepersonell

Muligheten for å realisere gevinster påvirkes direkte av hvordan felles journalløsning tas i
bruk , herunder hvor fort, av hvor mange virksomheter, omfang og hvor godt journ alløsningen
tas i bruk . Valg av leverandør ( er) vi l ha betydning for hvordan opplæringen skal
gjennomføres i detalj. Nedenfor presenteres prinsipper som bør legges til grunn for
opplæring en av helsepersonell .

Benytte et superbrukerapparat

Erfaringer har vist at bruk av instruktører , ekspertsuperbruk ere , s uperbrukere m.m. på ulike
nivå, helt ut til respektive virksomhet i den enkelte kommune , kan lette innføringen. Slik
sikres det at det alltid er noen som kan løsningen fullt ut og kan forsø ke å løse problemer før
brukerstøtte kontaktes. Basert på ref eranse prosjekter er det anslått et behov på én
superbruker per 10 helsepersonell etter at ny felles journalløsning er tatt i bruk. Det er lagt til
grunn at superbrukerne benyttes 100 prosent til opplæring de første ukene etter
implementering. Deretter vil superb rukerne være en viktig ressurs i hver enkelt virksomhet
for løpende opplæring og brukerstøtte til eksisterende og nye ansatte. Det må være rutiner
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på plass i virksomhetene som sikrer at ant allet superbrukere til enhver tid er stabilt,
eksempelvis ved langt idsfravær og når noen slutter etc.

Tilstrebe lavest mulig påvirkning av tjenesten

Det å ta helsepersonell ut av operativt virke kan være både dyrt og krevende. Dette fordi det
må organisere s hvem som skal ut av tjenesten når, og at det må settes inn
erstat ningsressurser for disse. Det skal derfor tilstrebes at opplæringen kan skje så nært opp
til arbeidshverdagen som mulig og at opplæringen tilpasses slik at virksomhetens ordinære
drift påvi rkes minst mulig.

Tilpasset og variert virkemiddelbruk i op plærin gen

For å legge til rette for prinsippet over, samt oppnå størst mulig læringsutbytte, er det helt
vesentlig at det tas i bruk et variert pedagogisk virkemiddelapparat . Ulike plattformer og typer
opplæringsverktøy bidra r til at opplæringen kan tilpas ses de n enkeltes arbeidssituasjon og
læringsmotivasjon. Det er tatt høyde for bruk av e - læring og andre virkemidler i
kostnadsestimater.

Deler av opplæringen må være obligatorisk

Flere referanse besøk peker på at deler av opplæringen har vært obligatorisk. Det v il si at
helsepersonell som ikke har gjennomført opplæringen ikke kan ta i bruk systemet før
opplæringen er gjennomført. Hensikten er å sikre at helsepersonell har god nok opplæring i
syste met og at alle har tillit til informasjonen som ligger i jour nalløs ningen. Grad av
obligatorisk opplæring kan variere med rolle og ansvar i løsningen.

2.3 Strategi for endring og gevinstrealisering
Felles kommunal journalløsing skal forbedre pasientsikkerheten , øke kvaliteten i helse - og
omsorgstjeneste ne og sikre mer effek tiv ressursbruk. For å realisere de identifiserte
gevinstene beskrevet i kapittel 3.5.1 vil det kreves omfattende endringer.

Det er identifisert fem sentrale prinsipper for arbeidet med endring og gevinstrealisering i
pro gramme t . Prinsippene har til hensikt å redusere risiko og øke sannsynligheten for
måloppnåelse:

1. Bred involvering og forankring med kommuner, helsefaglig e ressurser og
innbyggere

Sterkt eierskap og tillit hos sentrale interessenter anses som kritisk for de ltakel se og
vellykket innføring. Det er derfor viktig at strategi for endring og gevinstrealisering legger
til rette for høy grad av involvering og forankring fra sentrale interessenter. Dette gjøres
best gjennom tett involvering , formell deltakelse og med bestem melse fra de som skal
bruke og eie felles journalløsning , .

2. Systematisk end ringsledelse skal være en integrert del av alle faser i programmet

For å sikre et helhetlig endringsperspektiv fra start til slutt og gjøre det mulig å følge opp
utvikling kn yttet til endring og risiko over lang tid , er det avgjørende at systematisk
endri ngsledelse starter i mobiliseringsfasen og følger programmet gjennom alle faser.
Hver programfase vil ha ulike utfordringer knyttet til endring og gevinstrealisering og dette
må gje nspeiles i strategi og virkemidler som benyttes.

D et må etableres interesse nt - og endringsanalyser som beskriver konsekvensene av
endringene tiltaket medfører for ulik målgruppe r . S ystematisk mål ing og evaluer ing av
endringstiltak og endringsevne gje nnom p rogramperioden er viktig . Dette muliggjør god
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endring sledelse basert på kunnskap om hv ilke tiltak som fungerer , og om virksomhetene
som skal gjennomføre endringer er tilstrekkelig modne.

Systematisk analyse og måling av endring kan bidra til å redus ere ri siko for manglende
gjennomføringsevne og gevinstrealisering. I dette arbeidet kan følgeforskning, beskrevet i
kapittel 3.5.3.2 , være et verktøy.

3. Ansvar for endring og realisering av gevinster ligger lokalt i kommunene

I t råd m e d føringer til forprosjektet og etablert metodikk er det de lokale virksomhetenes
ansvar å identifisere, realisere, måle og hente ut gevinster knyttet til felles kommunal
journalløsning.

Kommunen e må selv ta eierskap til endringene som skal gjennomf øres o g må sørge for
å identifisere gevinster , utarbeide gevinstrealiseringsplaner med tilhørende
nullpunktmålinger, følge opp at gevinstene realiseres , og dokumentere gevinste ne i
henhold til plan er .

4. P r ogram met Akson journal må koordinere og støtte endri ngsakt iviteter og følge
opp sentrale gevinster

Omfanget av endringene som kreves for å realisere målsetningene for felles kommunal
journalløsning gjør det avgjørende å sikre felles tilnærminger og koordi nering . For å sikre
god og effektiv prosjekt - og end ringsl edelse vil Programmet Akson journal derfor ha en
koordinerende og støttende rolle med ansvar for å legge forholdene til rette for gode
endringsprosesser i kommunene. I dette ansvaret ligger det til programmet å utarbeide
endringsanalyser og - målinger , meto dikk og malverk for endring og gevinstrealisering,
opplæring - og kommunikasjonsmateriell , samt krav og teknisk dokumentasjon for
infrastruktur og migreringsaktiviteter . Videre har programmet ansvar for å dokumentere
erfaringer underveis og sikre erfa ringso verføring mellom de ulike kommunale
innføringsprosjektene.

I forprosjektet er det identifisert fem sentrale gevinster basert på virkningene i den
samfunnsøkonomiske analysen (vedlegg J Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse).
Programmet baseres på pri nsippe r for nyttestyring og programorganisasjonen må sikre
koordinering og oppfølging av gevinstene på sentralt nivå. Dette innebærer å sørge for
gevinstrapportering sentralt og løpende oppdat ering av sentral gevinstrealisering s plan ,
samt initiere og koord inere behovet for følgeforskning.

Direktoratet for e - helse vil gjennom sin rolle som myndighetsorgan ha et ansvar for å
følge med på at tiltakets gevinster og mål oppnås. Dette ivaretas ved a t Programmet
Akson journal rapporterer på fremdrift, risiko og m åloppn åelse til den nasjonale e -
helseporteføljen.

5. Det må etableres og mobiliseres regionale endringsnettverk for å sikre forankring,
engasjement og gjennomføring helt ut til sluttbruker

Det store antallet interessenter og berørte brukere medfører behov f or et omfattende
regionalt endringsnettverk og at kommunene organiseres på en måte som ivaretar
representativitet og legger til rette for involvering og effektiv kommunikasjon mellom
kommunene og programmet .

I kapittel 2.1 1.3 beskrives en modell for organisering av kommunene som kan utgjøre
regionalt endringsnettverk. Modellen legger til grunn representasjon i programstyre fra
endringseier e som representerer region ale nettverk , som igjen etablerer styringsgrupper ,
komm unesamarbeid, ansvarlige i hver kommune og ut til gevinsteiere, ledere og
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superbrukere i hver enkelt virksomhet. Endringseier ne skal sikre nødvendig endring og
omstilling i virksomhetene. Rollen som en dringseiere vil typisk fylles av kommunaldirektør
eller helse - og omsorgsleder.

2.4 Sikkerhetsstrategi
IKT - sikkerhet og personvern har høy prioritet i arbeidet med felles kommunal journalløsning.
Det er sentralt at behandling av helseopplysninger i felles journalløsning skjer i samsvar med
den enkeltes pers onvern .

2.4.1 Kritikalitet for felles kommunal journalløs ning

I dette kapittelet oppsummeres vurderinger fra den overordnede risiko - og
sårbarhetsanalysen (ROS) (se vedlegg N Overordnet risiko - og sårbarhetsvurdering) og den
overordnede konsekvensvurderingen for perso nvern . Disse ligger til grunn for å vurdere
k ritikaliteten for felles kommunal journalløsning.

2.4.1.1 Vurdering av risiko - og sårbarhetsanalysen

Risiko - og sårbarhetsanalysen fra konseptvalgutredningen har blitt revurdert og oppdatert
med fokus på det valgt e kons eptet og de løsningene som ligger i konseptet. ROS - analysen
legge r grunnlag for videre risikovurderinger og sikkerhetsarbeid i Programmet Akson journal.
Figur 15 plasserer de identifiserte uønskede hendel sene i en risikomatri se, ka tegorisert etter
hendelsestypene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Figur 15 Risikobilde for felles kommunal journalløsning

N edenfor følger en oppsummering av vurderingene knyttet til hend elsestypene .

Konfiden sialit et

En felles kommunal journal vil berøre mange ved et potensielt konfidensialitetsbrudd. En slik
løsning medfører også at motivasjonen for trusselaktører er høy ettersom de får tilgang til
store mengder med sensitiv data om norsk e innbyggere. Sensiti v info rmasjon kan lett
misbrukes, selges videre og bli brukt til utpressing av enkeltpersoner. Dermed er
skadepotensialet tilknyttet regelverksbrudd, omdømmetap og innbyggers personvern svært
stort. Dette medfører at scenarioene for ko nfidensialitet er vur dert s om de mest kritiske.
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Integritet

For risikoene som går på datakvalitet er konsekvensen vurdert som høy eller svært høy for
majoriteten av scenarioene, da svekket integritet vil ha utbredte konsekvenser. Hvis en
trusselaktør få r tilgang til helseop plysnin ger som f.eks. kan føre til at en pasient mottar
medisin som de egentlig er allergisk mot og som fører til dødsfall, så vil dette være svært
kritisk knyttet til innbyggers personvern og deres liv og helse, samt dataeiers omdømme .
Slike hendelser vil føre t il at innbyggere og helsepersonell mister tillit til journalløsningen.
Samtidig anses sannsynligheten for at dette inntreffer lav til moderat ettersom det krever mye
av trusselaktøren.

Tilgjengelighet

Manglende tilgjengelighet for felles journalløs ning vi l ha en påvirkning for evnen til å yte
nødvendig, akutt og elektiv, livsbevarende helsehjelp. Ved vurdering av konsekvensen har
man derimot sammenlignet med dagens situasjon hvor rettidig tilgang til fullstendige
helseopplysning er er mangelfull ved eksempe lvis oppsøking av nærmeste akuttmottak . For
ikke - planlagt nedetid vurderte helsepersonell at 4 timer eller mer var kritisk.

Videre lister Tabell 1 3 opp de uønskede hendelsene som, gjennom risiko - og
sårbarhe tsanaly sen, er identifisert å ha høyest risiko ( risikonivå 8 eller høyere ) . Tabellen
inneholder en nærmere beskrivelse av den uønsked e hendelsen, en vurdering av
sannsynlighet og konsekvens, samt tiltak for hver uønsket hendelse.

Tabell 13 Beskrivelse av risikoscenarier og anbefalte tiltak

N O Uønsket hendelse Beskrivelse av
uønsket hendelse

S K Tiltak

R1 Tilsiktet misbruk av
sensitiv informasjon.
For å presse/utnytte
privatpersoner

U lovlig bruk av
pasientopplysninger
fra felles kom munal
j ournalløsning for å
utøve makt over den
personen
informasjonen
omhandler. Utøveren
her vil gjerne være
helsepersonell, m en
det kan være andre
aktører som kriminelle
eller andre stater som
påtvinger
helsepersonellet å
hente ut
informasjonen. Det
kan også væ re
personer fra slike
aktører som legitimt
gir seg selv tilgang til
felles journalløsning
gjennom
ansettelsesforhold
ell er ved å opprette
virksomheter som
knytter seg til felles
journalløsning.

Moderat Svært
høy

• A nskaffe en
identitetsstyringsløsning
(IGA – Identity
Governance and
Administration). En slik
løsning tilbyr verktøy som
kan ivareta behovene på
tvers av
tjenesteleverandør og
tilknyttede virksomheter.

• Etablere en
forvaltningsorganisasjon
som kan vurdere risiko
knyttet til å slippe til en
ny virksom het i
løsningen.

• "Akson journal AS" h a r
verktøy for å kunne følge
opp og revidere de
tilknyttede virksomhetene
og deres ansatte.

• Hver enkelt tilknyttet
virksomhet må gis
verktøy til å følge opp
egne ansattes bruk av
løsningen slik at de kan
ivareta både
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in formasjonssikkerheten
og personvernet.

• Sørge for tilstrekkelig
sikring av hvilke aktører
som kan utvikle
appli kasjoner på toppen
av plattformen, og hvilke
mekanismer som må
ligge til grunn for å gi
tilgang til APIene.

R4 Utilsiktet
informasjonslekk asje
fr a journalløsningen.
Offentlig
eksponering av data

En plattform med
åpne API løper en
større risiko for å
eksponere
informasjon enn om
API - ene ikke var
tilgjengelig på åpent
nett. Scenarioet kan
også tilkomme ved at
enkelte komponenter
ikke har tils trekkeli g
kryptering eller
tilgangskontroll, eller
ved at man ved
utlevering av data
sender til feil adressat.

Mo derat Svært
høy

• Benytte en Zero - trust
tilnærming.

• Sikre at all bruk av
komponenter, grensesnitt
og annet må være
autentisert og autorisert
spes ifikt fo r den gitte
komponent eller
grensesnitt .

• Benytte HelseCERT som
tilbyder av scanning av
infrastruktur for å
avdekke svakheter og
gjennomfører
penetrasjonstesting for
alle medlemmer av
sektoren.

R25 Personell med
privilegerte tilganger
misbruker
til gangsdat a eller
sensitiv informasjon
(tilsiktet)

Det knytter seg risiko
til leverandører og
andre med privilegerte
tilganger. Disse vil
nød v endigvis få
tilgang til sensitiv
informasjon gjennom
sitt arbeid, og vil
potensielt kunne
tr ekke ut større
datamengd er, elle r
gjøre stor skade på
informasjon.

Moderat Svært
høy

• Anskaffe en løsning for
privilegert tilgangsstyring
(PAM – Privileged
Access Management).

R39 Utilsiktet nedetid på
mer enn 3 timer

Utilsiktet nedetid er
knyttet til eksempelvis
lengre strømbru dd
eller feil utført av en
ansatt som fører til at
journal løsningen ikke
fungerer.
Konsekvensen av
nedetid for felles
journalløsning er at
helsepersonell ikke får
tilgang til nødvendige
pasientopplysninger.

Moderat Svært
høy

• I an skaffelsen av
journalløsnin gen må
in frastrukturen som
velges være robust nok
til å kunne håndtere det
høyeste kravet til oppetid
som tjenesten har.

• Hver enkelt tilknyttet
virksomhet og tjeneste
må etablere
beredskapsrutiner for å
håndtere eventuell
nedetid.

R40 Tilsiktet handling
u tført av trusselaktør
medfører nedetid på
mer enn 3 timer

Nedetid skyldes
eksempelvis eksterne
trusselaktører som har
et mål om at
journalløsningen skal
ha nedetid.

Moderat Svært
høy

• I anskaffelsen av
journalløsningen må
infrastrukturen som
velges være robust nok
til å kunne håndtere det
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Konsekvensen av
nedetid for felles
journalløsning er at
helsepersonell ikke får
tilgang til nødvendi ge
pasientopplysninger.

høyeste kravet til oppetid
som tjenesten har.

• Hver enkelt tilknyttet
virksomhet og tjeneste
må eta blere
ber edskapsrutiner for å
håndtere eventuell
nedetid.

2.4.1.2 Personvernvurdering

Det er gjennomført en overordnet personvernvurdering omtalt i vedlegg M Overordnet
personvern vurdering . Den in neholder en vurdering av bla nt annet formål, rettsgrunnlag,
dataans var, pers onvernprinsipper, den registrertes rettigheter og innebygd personvern .

Det legges til grunn at det på sikt vil være behov for å gjennomføre en Data Protection
Impact Assessment (DPIA ), jf. EUs personvernforordning art 35. Arbeidet med en fullverd ig
DPIA f or den felles kommunale journal løsningen , og en eventuell forhåndsdrøfte lse med
Datatilsynet vil måtte gjennomføres i programme t så snart informasjonsgrunnlaget er
tilstrekkelig.

2.4.1.3 Beskrivelse av kritikalitet

Fra risiko - og sårbarhets analysen fremk ommer det at konfidensialiteten, integriteten og
tilgjengeligheten av helseopplysninger har avgjørende betydning på innbyggernes liv og
helse, personvern, virksomhetenes omdømme og samfunnet for øvrig. I lys av dette må
« Akson j ournal AS» være ledend e inne n informa sjonssikkerhet for å sikre og beskytte
omdømmet til virksomhetene i helsesektoren og helsemyndighetene generelt, samt at de er
kompetente og bevisste på kritikaliteten av innbyggernes helseopplysninger. Høy kritikalitet
sett ut ifra de ulike bruke rperspekt ivene (innbygger, virksomhet og samfunnet) legger
føringer for prinsippene for sikkerhetsarkitektur.

Innbyggerperspektivet

Innbyggerperspektivet omhandler innbyggers mulighet til benytte tjenesten i tråd med sine
forventninger, avtalemessig forank ring elle r lovmessig rett eller plikt.

Innbyggers primære hensikt med å oppsøke kommunal helse - og omsorgstjeneste vil være å
få god helsehjelp med høy kvalitet. Dette betyr at det helsepersonell som innbygger til
enhver tid møter , treng er å ha et helhetli g bilde a v tilstanden til pasienten, eksempelvis
informasjon om legemidler, aktuelle diagnoser, og funksjonsnivå . Fra dette perspektivet
fremkommer det at tilgjengeligheten og integriteten til informasjonen vil ha innvirkning på
innbygge rs liv og helse og er derfor særdeles kritisk for den enkelte, spesielt personer i
utsatte situasjoner med komplekse sykdomsbilder.

Føring av journal er pålagt ved lov og er derfor en informasjonskilde med sensitiv
informasjon som innbygger ikke kan reserv ere seg mot . Sett o pp mot in formasjonens art og
betydning vil innbygger ha stor interesse av å holde denne informasjonen konfidensiell –
også fra helsepersonell. Fordi pasientjournalen er lovpålagt og føres uten samtykke er den
også å anse som et inngrep i innbyggers personv ern. Form ålet vil i stor grad veie opp
konsekvensene av dette, men det vil være avgjørende å tilby gode verktøy for innbygger for
å kunne ivareta sine personvernrettigheter. Det må etableres tjenester for personvern som er
forståelige no k til at innbyggere med ulik e forutsetninger kan ivareta sine interesser.
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Virksomhetsperspektivet

Virksomheten i konteksten av felles kommunal journal vil representere en stor bredde av
ulike kommuner og deres underliggende tjenester og virksomheter, samt
tjenesteleverandøre ne for f elles kommunal journal løsning og helhetlig samhandling. Norsk
Helsenett SF må gjør e sine egne vurderinger og disse vurderingene vil derfor ikke være
omtalt her.

For "Akson j ournal AS", vil felles kommunal j ournal åpenbart være en kritisk tjeneste d a dette
er selve kjernen i virksomhetens formål . For å kunne ivareta sin rolle som leverandør av
felles kommunal journal er det kritisk at løsningen har høy tillit. Brudd på
informasjonssikkerheten vil medføre tap av tillit og vil ha store konsekvenser for omdømme t
til tjenesteleverandøren så vel som hele kommunal helse - og omsorgstjeneste. Dette vil på
sikt kunne eliminere både politisk vilje til å videreføre løsningen, samt kommunenes vilje til å
tilknytte seg løs ningen.

Tilgjengeligheten til informasjon om pasi ent vil være av kritisk karakter også for de tilknyttede
virksomhetene og kommunene. Deres oppgave er å yte helsehjelp til innbygger og må følge
lovkravet helsepersonell har om å dokumentere helsehjelp. Det vil være mulig for
kommunene å levere hel setjenes ter i en periode med bortfall av felles journal, men det anses
å være kort tid før det får konsekvenser for kvaliteten på tjenesten, og kan i den ytterste
konsekvens gå ut over liv og helse.

Samfunnsperspek tivet

Ytelse av helsehjelp, herunder helse - og oms orgstjenester og folkehelsetiltak, er definert
som en av samfunnets kritiske funksjoner (3) . Begrepet kritisk samfunnsfunksjon forbeholdes
funksjoner som samfunnet ikke kan klare seg uten i syv døgn eller kortere uten at dette t ruer
befolkningens sikkerhet og/eller trygghet.

Felles kommunal journalløsning er å anse som en viktig samfunnsfunksjon, og er et
nødvendig bidrag for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende beh ov knyttet til
liv og helse. Den teknologi ske utvi klingen og integrerte informasjonssystemer bidrar til økt
samhandling og en mer effektiv helsetjeneste. Samtidig er det viktig å ivareta ulike hensyn
og interesser når det kommer til sikkerhetskrav og besky ttelsesbehov knyttet til innbyggernes
sens itive he lseopplysninger og for å sikre personvern. Det vil derfor være en balansegang
mellom hvor mye man skal beskytte informasjonssystemer uten at det mister nevnte
funksjonsevne, samtidig som sikkerhetsinteresse r knyttet til opplysninger og personvern
i varetas på en god måte.

2.4.2 Overordnede sikkerhetsprinsipper

De overordnede prinsippene for sikkerhet (se vedlegg L Sikkerhetsarkitektur) gir føringer for
hvilken strategi som skal ligge til grunn for etableringen av felles kommunal journalløsning.
Strategien omfatte r både det arbeid som må skje i etableringen av «Akson j ournal AS»,
gjennomføringen av programmet, samt ivaretakelse av sikkerhet i samspillet mellom felles
kommunal journal som tjeneste og de virksomhetene (kommuner, fastleger, fysioterapeuter,
et c . ) som bruker tjenesten.

Sikkerhetsprinsippene er et uttrykk for dimensjonering av sikkerhet og beredskap i tråd med
kritikalitetsvurderingene og påfølgende risiko vurdering og personvern konsekvens vurdering.
Prinsi ppene vil være førende for sikkerhetsstyri ng, oper ativ sikkerhet og sikkerhetsarkitektur.
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«Akson j ournal AS» skal være en robust organisasjon og bidra til at
virksomhetene som benytter seg av dens tjenester blir robuste

I sin bok «Managing the expected» definerte Karl E. Weick og Kathleen M. Sutcliffe , fem
kjennetegn for virksomheter som omtales som High R eliability O rganizations (HRO) (4) .
Dette innebærer at virksomhetene skal ha høy pålitelighet, de er preget av å utføre
komplekse oppgaver, ha tidspress, samt ha lav forek omst av ulykker gjennom flere år. For å
kunne oppnå “feilfri drift” i helsesektoren beh øves det gode beslutninger på komplekse
problemstillinger som fører til høy kvalitet og pålitelighet på helsetjenester til befolkningen.
Det te fordrer at helsep ersonell som bruker felles kommunal journalløsning får tilstrekkelig
opplæring i hvordan man ras kt og enkelt skal løse hendelser som kan true
informasjonssikkerheten til innbyggernes helseopplysninger. Det legges opp til at man skal
lære av tidligere feil , forvente r at virksomhetene har et beredskapsperspektiv der de
forbereder seg på det verste, eks empelvis bortfall av felles kommunal journal i lengre tid, og
at man ruster seg for å håndtere dette på alle nivåer i virksomheten.

Bruk «zero - trust» tilnær ming for å beskytte helseopplysninger i felles
kommunal journal

Felles kommunal journal vil in ngå i et økosystem av journalløsninger, andre fagsystemer og
applikasjoner, og velferdsteknologi, der det er forventet at helseopplysninger gjøres
tilgjengelige når dett e er avtalt (tjenstlig behov). Dette betyr at det tradisjonelle synet om at
det finnes en klar sikker sone, der man lager beskyttelsesmekanismer kun på de ytre
grensene i denne sonen, ikke er gjeldende lenger.

«Zero Trust» er et rammeverk for inf ormasjons sikkerhet som først ble lansert av John
Kindervag i 2010 (Forrester). I henhold til dette rammeverket må man ta utgangspunkt i at en
virksomhet ikke kan opprette sikre soner, men heller må etablere sikkerhetskontroller der
man ikke stoler på noen brukere, terminaler eller applikasjoner når man skal gi tilgang til
informasjon.

Sette pa sient og bruker i sentrum i håndtering av personvern

Innbyggerens rettigheter med hensyn til personvern er blitt ytterligere styrket gjennom
personopplysningsl oven som ble vedtatt 28. mai 2018 . Den nye personopplysningsloven gjør
EUs personvernforordnin g til norsk rett . Forordningen oppstiller et omfattende generelt
personopplysningsregelverk, herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å
behandle per sonopplys ninger, rettigheter for en keltpersoner, plikter for
behandlingsansvarlige og databehandlere, overføring av personopplysninger over
landegrensene og regler om tilsyn og sanksjoner.

EUs personvernforordning kapittel III oppstiller alle de rettighete r den reg istrerte har etter
personv ernregelverket når personopplysninger samles inn og behandles om enkeltpersoner.
Den registrertes rettigheter står sentralt i forordningen, og en av hovedbegrunnelsene for
reguleringen er å sikre at den enkelte får bedre kontroll med behandlingen av opplys ninger
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om seg selv. En rekke rettigheter er spesialregulert i helselovgivningen som f. eks. rett til
innsyn, retting, sletting og sperring.

Aktive pasienter som utøver sine rettigheter og har god informasjon om felles jo urnalløsn ing,
vil kunne føle at de har større grad av selvbestemmelse og kontroll over egne
helseopplysninger. I etableringen av felles kommunal journalløsning vil pasient og bruker bli
satt i sentrum med hensyn til å kunne ivareta sine rettigheter . . Det e r et mål at det skal
gjennomføres t iltak som kan gi pasienten medbestemmelse og kontroll der det er mulig , og
som kan gi muligheter som går utover det som er beskrevet som et minimumskrav, så fremt
dette er i tråd med pasientsikkerhet og kvalitet i ytelse av helse hjelpen.

Sikre effektiv og enkel tilgang til helseopplysninger og funksjonalitet for
helsepersonell med tjenstlig behov

Felles kommunal journalløsning må både ha høy grad av sikkerhet, for å ivareta
helseopplysningenes konfidensialitet, samt idig som funksjonalitet må være intuitiv nok til å
unngå at helsepersonells opplevelse av tilgjengelighet forringes. Felles kommunal journal vil
brukes av mange kommuner og virksomheter som i dag har egne prosesser og verktøy for å
tildele brukere unike id entiteter med forskjellige tilgangsrettigheter. For å ivareta den økte
kompleksiteten i antall brukere med behov for ulike tilgangsrettigheter vil det være nødvendig
å fokusere på en sterk identitets - og tilgangsstyring. Dette betyr å investere i ledende
i dentitets styringsteknologi, stille krav til at journalløsningen har innebygd personvern og
tilgangsstyring som begrenser tilganger innenfor definisjon av «tjenstlig behov», samt at man
etablerer prose sser for å tilbaketrekke rettigheter fortløpende.

Unde rstøtt e k ommuner og virksomheter av ulik størrelse og modenhet til
å ivareta krav til informasjonssikkerhet og personvern

Kommunene og virksomhetene som skal bruke felles kommunal journal vil være av ulik
størrelse og ha forskjeller i modenhet, kapasitet og kompe tanse til å kunne implementere de
kontroller og kapabiliteter som er nødvendige for å oppfylle egenskapene til en robust
virksomhet (High Reli ability Organization).

Det styringssystem et for informasjonssikkerhet og personvern som etableres må i s tørst
mul ig grad understøtte virksomheter av ulik størrelse og modenhet.

E tabler e en programutviklingsprosess der sikkerhet er innebygd

Det er krav om at løsningen skal legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og
omsorgssektoren, sam t kunne t ilpasses endringer i rammebetingelser og struktur, eks.
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i helse - og omsorgstjenesten, og endre t
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

Felles kommunal journalløsning vil ha en lang levetid , der helse - og omsorgstjenesten vil
endre seg både gjennom at ny teknologi blir tilgjengelig og nye arbeidsformer utvikles (som
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f.eks digital avstandsoppfølgning og teambaserte konsepter). Det er derfor et krav at
løsningen skal være tilpasningsdyktig med t anke på n ye og endrede behov og muligheter.

"Akson journal AS" må etablere en programutviklingsprosess der sikkerhet er innebygd. Det
finnes ulike rammeverk for sikker utviklingssyklus, for eksempel Datatilsynets veileder for
programutvikling og OWASP. Hvi l ket ramm everk som velges vil være avhengig av hvilke
leverandør (er) av felles kommunal journalløsning som velges.

Etabler lagdelt sikkerhe tsarkitektur og sikring i dybden

En utfordring med operasjonelle kontroller er at de ikke nødvendigvis hindrer fei l fra å s kje.
Sikringstiltak kan gjøre at feil sjeldnere oppstår, eller gjøre det mulig å oppdage de innen
rimelig tid i etterkant, men kan i kke garantere tilstrekkelig sikring. Det må derfor
implementeres flere lag av sikkerhet og derav ha tilstrekkelig s ikring i dybden hvor av
diversitet skal være et av flere målparametere.

"Akson journal AS" må i det videre arbeidet vurdere hvordan man gjennom arkitekturen og
løsningene som etableres hindrer at funksjonaliteten som leveres aldri er avhengig av ett
bestem t delsyst em alltid virker; dette kalles på engelsk “no single point of f ailure”.

2.4.3 Arbeidet med sikkerhetsarkitektur i gjennomføringen

2.4.3.1 Styringsmodell for informasjonssikkerhet

Forprosjek t et har anbefalt at «Akson journal AS» er dataansvarlig for felles kommu nal
journ al. Det gjenstår imidlertid å avklare ansvaret og plikter til v irksomhetene. Dataansvaret
er nærmere omtalt i vedlegg M O verordnet personvernvurdering. Uansett vil har
kommunestyrene fortsatt det overordnede ansvaret gjennom eierstyringen. Daglige leder ha r
ansvaret for å etablere og forvalte et styringssystem for inf ormasjonssikkerhet og personvern
samt sørge for felles styringsråd med kommunene. Enhver hendelse, risikovurdering og
konsekvensvurdering skal drøftes i styringsrådet før det iverksett es tiltak .

Styringssystemet for informasjonssikkerhet skal utarbeides me d utgangspunkt i
kommunenes og Akson Journal AS sin vurdering av akseptabelt risikonivå for en felles
kommunal journalløsning. Det skal i fellesskap med kommunene defineres sikkerhetsm ål og
sik kerhetsstrategier for tjenesten. Akson journal AS skal gjennomf øre ledelsens
gjennomgang av tjenesten og drøfte dette i sikkerhetsrådet, inklusive risikovurderinger og
sikkerhetstiltak. Den samlede risikoappetitten og - forståelsen vil definere og prioriter e hvor
mye ressurser kommunene samlet ønsker at «Akson journal AS» skal legge i
informasjonssikkerhet.

Det foreslås å etablere et styringsråd for informasjonssikkerhet og personvern i tilknytning til
eiermøte for "Akson Journal AS" for å sikre at sikkerhet smekanismer blir diskutert på tvers av
kommuner med ulike tilnæ rminger, modenhet og forståelse for informasjonssikkerhet.

"Akson j ournal AS" vil være ansvarlig for å fasilitere styringsrådet, mens de tilknyttede
kommunene vil være representanter som tar b eslutninger rundt hvilke sikkerhetskrav som
skal gjelde. "Akson journal AS" blir ansvarlig for å sørge for at disse kravene blir oppfylt, og
foretar sikkerhetsrevisjoner, bruksanalyse og implementering av kontroller. De tilknyttede
kommunene er på sin side ansvarlig for å etterleve kravene som er satt av styringsgrupp en.
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2.4.3.2 Sikkerhetsaktiviteter i fremtidige faser av programmet

Figu r 16 beskriver en overordnet plan for de ulike sikkerhetsaktivitetene for kommende faser.

Figu r 16 O verordnet plan for de ulike sikkerhetsaktivitetene for kommende faser

A rbeidet med sikkerhet må fortsette gjennom anskaffelsesfasen. Tidlig i denne fasen må det
avklares hvordan roller og ansvar for informasjonssikkerhet og pe rsonvern operasjonaliseres
i styringsmodellen for felles k ommunal journal. Videre skal programmet utarbeide
sikkerhetskrav ifm. utarbeidelsen av konkurransegrunnlagene, med utgangspunkt i
referansearkitekturen for informasjonssikkerhet som utarbeides samme n med kom munene.
Programmet skal avslutningsvis også g jenn omføre risikovurderinger og
personvernkonsekvensutredninger (DPIA) og sørge for at identifiserte risikoer behandles .

I etablerings - , tilpasnings - og utviklingsfasen vil programmet s upplere eksistere nde
risik ovurderinger og personvernkonsekvensutredninger ( DPIA) eller gjennomføre nye ved
behov . Det skal gjennomføres revisjoner og tilsyn med leverandører for å sikre samsvar med
sikkerhetskravene. Før at løsningen godkjennes for innføring skal det gjenn omføres
s ikkerhetstester, samt sørge for at de som vil vær e ansvarlige for forvaltning av løsningene
har etablert relevant dokumentasjon og har etablert prosesser for å vedlikeholde disse. I
parallell etableres sikkerhetsprosesser som er i tråd med sikkerh etsprinsi ppene og med det
som besluttet gjennom styringsmo dellen for sikkerhet.

I de avsluttende fasene må det etableres nødvendig kompetanse og kapasitet for å løpende
evaluere sikkerhetsprosessen både i "Akson journal AS" og i de tilknyttede kommunene og
iverkset te nødvendige tiltak. Nye risikovurderinger og pe rsonvernkonsekvensvurderinger
gjennomføres etter behov , og det etableres god endringshåndtering gjennom livsløpet .

2.4.3.3 Roller og ansvar i arbeidet med sikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet og per sonvern v il basere seg på Direktorat for e - helse
sitt lede lsessystem for informasjonssikkerhet og eksisterende policyer. Tabell 14 inneholder
en ikke - uttømmende liste med oppgaver som Programmet Akson journal må utføre.

Tabell 14 Roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet

R olle Ansvar

Styret i "Akson journal AS" Evaluere og sikre kontinuerlig forbedring av sikkerhetsprosessene i
virksomheten.

Følge opp sikkerhetsprosessene i kommunene – tilrettelegge for
k ontinuerl ig forbedring .
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Programeier for Programmet
Akson j ournal

Evaluere og styre arbeidet med sikkerhet.

Programleder for
Programmet Akson j ournal

Følge opp, evaluere og sikre kontinuerlig forbedring av
sikkerhetsprosessene i progr ammet.

Avklare roll er og ans var for informasjonssikkerhet og personvern .

Fagansvarlig for
informasjonssikkerhet og
personvern

Definere sikkerhets - og personvernkrav og hvordan de skal evalueres .

Etablere sikkerhetsprosesser og benytte anerkjente bransjest andarder .

Gjennomfø re risiko vurderinger og personvernkonsekvensutredninger og
sørge for at identifiserte risikoer behandles .

Supplere eksisterende risikovurderinger eller gjennomføre nye ved behov .

Gjennomføre revisjoner og tilsyn med leverandører for å si kre samsvar .

Gjenno mføre sik kerhetstester før løsninger produksjonsettes .

Kravstille forvaltningsansvarlige med hensyn til å etablere og vedlikeholde
relevant dokumentasjon .

Evaluere sikkerhetsprosessene i kommunene – og tilrettelegge for
kontinuerlig forbedring .

2.4.3.4 Rammeverk for vider e arbeid

Det vil jobbes videre med å detaljere ut sikkerhetsarkitekturen i anskaffelses - og
etableringsfasen. Dette må gjøres i henhold til et anerkjent rammeverk, som for eksempel
TOGAF (5) eller SABSA (6) . Videre må det hele settes i kontekst av en helhetlig tilnærming
til styring av I T. Her vil spesielt rammeverk som COBI T fra I SACA (7) være relevant.

2.5 Arkitektur og løs n ingsstrategi

2.5.1 Overordnet arkitektur for fe lles komm unal jou rnalløsning

Det er krav om at løsningen skal gi helse personell i kommunale helse - og omsorgstjenester
brukertilpassede og mer effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og
dokumentasjon av helsehjelp. Beskrivelsen av funksjo nelt løsn ingsomfa ng beskriver det som
helsepersonell mener skal være kjernefunksjonalitet i løsningen. I tillegg er det identifisert
funksjonalitet som det er ønskelig at journalløsningen skal tilby.

Hovedtiltaket for å adressere denne usikkerheten er å e tablere e n arkite ktur som gjør det
mulig for «Akson journal AS» å komplettere og tilpasse funksjonaliteten slik at den passer
både arbeidsoppgavene til hver helsepersonellgruppe og hver tjeneste, samtidig som
nødvendig samhandling mellom de kommunale helse - og omso rgstjene stene blir ivaretatt.

Det er krav om at løsningen skal legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og
omsorgssektoren, samt kunne tilpasses endringer i rammebetingelser og struktur, f. eks.
ansvarsoverføringer eller endret oppgavelø sning i helse - og omsorgstjenesten, og endret
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

Felles kommunal journalløsning vil være operasjonell over lang tid, der helse - og
omsorgstjenesten vil endre seg både gjennom at nye arbeidsformer utvikl es (som f .eks.
di gital avstandsoppfølgning og teambaserte konsepter), men også gjennom at ny teknologi
blir tilgjengelig. Det er derfor et krav at løsningen skal være tilpasningsdyktig med tanke på
nye og endrede behov og muligheter .
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Hovedtiltaket for å ad ressere d enne usi kkerheten er å etablere en arkitektur som er basert
på en plattformtilnærming, der åpenhet og endringsevne står sentralt.

Figur 1 7 beskriver et logisk målbilde for rea lisering av felles kommunal journalløsning.

Figur 17 Overordnet arkitektur for felles kommunal journalløsning

A pplikasjonstjenesten Felles kommunal journalløsning vil kunne bestå av flere elementer:

• Felles journaldata som omfatter helseopplysninger

• Tjenester for identitets - o g tilgang sstyring

• Kjernefunksjonalitet bestående av ulike funksjonelle komponenter / applikasjoner som
sammen utgjør helheten i det som leveres fra valgt (e) leverandør (er) , og som er
minimum av det som helsepersonell har behov for, for tildeling, administr asjon, yt else
og dokumentasjon av helsehjelp

• Intern tilleggsfunksjonalitet, bestående av ulike funksjonelle komponenter/
applikasjoner som tilbys som en del av initiell an skaffelse eller som anskaffes på et
senere tidspunkt.

• Brukertilpassede arbeidsflater som gir h elsepersonell tilgang til funksjonalitet de har
behov for

• Åpne grensesnitt for realisering av tilleggsfunksjonalitet, samt journalløsningens
interne tjenester og integrasjonsgrensesnitt.

I figuren over er det vist noen mulige komponenter som eksem pel på de tte prinsippet, dette
bildet er ikke ment å være komplett.
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Forretningstjenesten Journal i kommunal helse - og omsorgstjeneste benytter felles
kommunal journalløsni ng som hovedverktøy. I utgangspunktet tilbyr tjenesten kun den
løsningen som omfattes av tilta kets anskaffelse, men etter hvert kan tjenesten berikes og
suppleres med ekstern tilleggsfunksjonalitet . En slik funksjonalitet kan være avanserte
løsninger for b eslutningsstøtte som går utover det som leveres som del av plattformen,
eksempelvis t olkning a v radiologibilder ved bruk av kunstig intelligens. Tilleggsfunksjonalitet
har tilgang til journaldata fra Felles kommunal journalløsning gjennom åpne grensesnitt som
plattformen tilbyr.

Tjeneste - /rollespesifikk journal er en tjeneste som tilbyr al ternativ tilgang til og bruk av
felles journaldata og funksjonalitet i plattformen, uten å nødvendigvis være bundet til
applikasjoner som leveres sammen med (av samme leve randør som) plattformen. Dette
krever at andre leverandører utvikler og tilbyr applik asjoner s om gir tilstrekkelig støtte til
tjenesteutførelsen, i figuren er slike applikasjoner eksemplifisert gjennom

• Tjenestetilpasset applikasjon, et generelt begrep for å betegne mer spesialiserte
applikasjoner som kan bygges på plattformens åpne grenses nitt. Dis se kan enten
erstatte eller supplere funksjonalitet som finnes på plattformen.

• Tilrettelagt journalbruk, en applikasjon som kan være tjenesteutøvers hovedverktøy i
hverdagen, enten alene eller med støtte fra en eller flere tjenestetilpassede
appli kasjoner.

2.5.2 P lattformtilnærming som hovedstrategi for felles kommunal
journalløsning

I den videre beskrivelsen av arkitekturprinsippene som skal ligge til grunn for etableri ngen av
felles kommunal journalløsning tar vi utgangspunkt i den i ngeniørfaglig e og o rganisato riske
definisjon en (se kapitel 1.2.2 ) . For å kunne sikre fleksibilitet og endringsevne til felles
kommunal journalløsning, vil tilgjengeligheten til helseopplysningene i journalløsningen samt
løsningens plattformegenska per være sentrale. Følgende spørsmål må adresseres for å
kunne etablere felles kommunal journalløsning som e n plattform:

• Definere plattformens kjerne. Plattformens kjerne beskriver hvilken verdi
(informasjon, funksjonalitet og applikasjoner) som leveres ti l hvilke aktører
(kommunale helse - og omsorgstjenester) og hvordan plattformen sikrer at kun
relevant og nød vendig informasjon er tilgjengelig for disse.

• Definere plattformens utbredelse. Plattformens utbredelse bestemmes av hvordan
verdien (informasjon, f unksjonal itet og applikasjoner) anskaffes, utvikles og innføres,
samt i hvilken takt aktører tar i bruk plat tformen.

• Definere strategi for åpenhet og endringsevne. Å velge optimale nivåer av
åpenhet er avgjørende for felles kommunal journalløsning. I en ar tikkel fr a 2011 (8) ,
definerte Thomas R. Eisenmann, Geoffrey Parker og Marshall Van Alstyne at en
plattform er åpen når " ingen begrensninger er lagt for deltakelse i utvikling,
kommersialisering eller bruk av plattformen", elle r " eventu elle begrensninger - for
eksempel krav til samsvar med tekniske standarder eller betal ing av lisensavgift - er
rimelige og ikke - diskriminerende, det vil si at de brukes enhetlig for alle potensielle
plattformdeltakere ".

Plattformens åpenhet disku teres i t re dimensjoner. (1) Hvilken styringsmodell som
etab leres for plattformen, dvs . hvordan er forholdet mellom plattformeier ("Akson
Journal AS") og de som leverer helse - og omsorgstjenester (kommuner og
virksomheter); (2) Hvem som skal få lov å utvik le på pla ttformen, dvs . hvem som
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videreutvikler kjernefunksj onalitet, hvem som får lov å utvikle tilleggsfunksjonalitet, og
hvem som får lov å bruke data fra plattformen; (3) Hvilke muligheter skal man gi
brukere til å endre konfigurasjon av plattform og b idra med innhold til plattformen.

2.5.3 A rkitekturprinsipper for f elles kommunal journalløsning

Digitaliseringsdirektoratets arkitekturprinsipper er lagt til grunn for å beskrive f ølgende
arkitekturprinsipper for anskaffelse, etablering, forvaltning, drift, vedl ikehold o g utvikling av
felles kommunal journalløsning som e n plattform.

K jerne : Gi personell i kommunale helse - og omsorgstjenester
brukertilpassede og mer effektive løsninger for tildeling, administrasjon,
ytelse og dokumentasjon av helsehjelp

Felles kommunal journal løsning skal fra dag é n inneholde funksjonalitet i kjernen , som gjør
det mulig for helse personell til å yte helsehjelp . Vedlegg G Løsningsomfang og - arkitektur
oppsummerer hvilken funksjonalitet som er definert som kjernefunksjonalitet. I t illegg er det
gjennom behovsanalysen identifisert en rekke funksjonalitetsområder som det er behov for,
men som tilleggsfunksjonalitet.

Felles kommunal journalløsning skal i sin kjerne inneholde et datalager som understøtter
informasjonsbehovet for kommun al helse - og omsorgstjeneste . I nnbyggerens
helseopplysninger, informasjon om virksomheten, ressurser og helsepersonell som er
nødvendig for å yte helse - og omsorgshjelp , forva ltes helhetlig i kjernen. I nformasjon fra
grunndataløsningene i helse - og omsorgs tjenesten gjenbrukes i felles journalløsning der det
er nødvendig.

Kjerne: Gi innbygger mulighet til å være aktiv i prosesser og
beslutninger om egen helse

Innbyggers mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger om egen helse og omsorg
og ivare ta sine p ersonvernrettigheter, samt å møte en helhetlig og sammenhengende helse -
og omsorgstjeneste, står sentralt i utformingen av løsningsomfang og arkitektu r. I dag
forholder innbygger seg til ulike innbyggerportaler i ulike situasjoner. Noen kommuner h ar
egne i nnbyggerportaler som skal dekke alle behov som innbygger i kommunen, noen
fastleger tilbyr innbyggertjenester i egne løsninger tilknyttet deres valgte journalsystem, og
noen innbyggertjenester innenfor helse er samlet på helsenorge.no. NAV og andr e offentl ige
tjenester har i tillegg sine egne innbyggerportaler.

Helsenorge.no er en nasjonal innbyggerportal som har kvalitetssikret informasjon, og som
gjør sikker kommunikasjon mellom innbyggere og aktører i helse - og omsorgssektoren mulig.
Nasjonale m yndighete r ved Regjering og Storting har fastslått at helsenorge.no skal være en
felles inngangsport for innbyggerne til offentlige helsetjenester på nett.

D e t finnes ulike måter å levere og løse innbyggertjenester på innenfor helsetjenesten. En
måte er å inkluder e behov for innbyggertjenester i anskaffelsen av felles kommunal
journalløsning. En annen måte er stille krav til at journalløsningen tilbyr åpne gren sesnitt der
andre portaler som helsenorge.no (eller kommunenes egne portaler) kan benytte data og
informas jonstjenester i journalløsningen for å tilby helhetlige digitale tjenester til innbygger.



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 87

Hovedstrategien er å videreføre dagens strategi med Helsenor ge.no som innbyggerens vei
inn til sikre digitale helsetjenester. B ehov for digitale innbyggertje nester vi l bli inkludert i
anskaffelsen av felles kommunal journal som mulig tilleggsfunksjonalitet. I hvilken grad felles
journalløsning tilbyr digitale innby ggertjenester vil ikke være avgjørende for valg av
leverandør(er) på dette området .

Det forventes at felle s kommunal journalløsning som en del av kjernen tilgjengeliggjør data
fra kjerneløsningen gjennom APIer, for å understøtte utvikling av tilleggsfunksj onalitet og
integrasjon med andre løsninger (innenfor rammen av regler for taushetsplikt), herund er med
he lsenorge.no og kommunenes egne innbyggerportaler.

K jerne: Tilby tilgangsstyring i felles journalløsning i tråd med krav til
informasjonssikkerhet og innebygd personvern

Felles kommunal journalløsning skal fra dag en inneholde funksjonalitet for ivareta identitets -
og tilgangsstyring som understøtter sikkerhetsprinsippene. Vedlegg G Løsningsomfang og -
arkitektur oppsummerer hvo rdan identitets - og tilgangsstyring anbefales løst.

Utbredelse: Etabler en fleksibilitet for kommuner og virksomheter m ht.
hvilk en funksjonalitet og hvilke helse - og omsorgstjenester som kan ta i
bruk plattformens kjernefunksjonalitet.

Felles kommunal j ournalløsning er i innledende faser frivillig å ta i bruk for kommuner,
fastleger og andre private aktører med avtale. In nføringen av felles kommunal journalløsning
vil foregå over flere år . Enkelte kommuner kan i mellomtiden ha foretatt investeringer i de ler
av helse - og omsorgstjenesten (f.eks . anskaffet ny løsning for legevakt) eller ønsker å dele
opp innføringen i flere håndterba re deler.

Gitt kjernefunksjonalitet som dekker helsepersonells funksjonell e behov , må det samtidig
etableres en fleksibilitet for å kunne ta i bruk funksjonalitet i ulik takt og rekkefølge. Hvilken
fleksibilitet plattformen vil kunne tilby vil av gjøres i anskaffelsesfasen, og av leverandørenes
løsningsforslag.

Hvorvidt kommunene velger å ta i bruk den ne fleksibiliteten er et større spørsmål enn om
løsningen har denne evnen. Utnyttelse av fleksibiliteten vil kunne påvirke innføringstiden,
løsninge ns komple ksitet og i den ytterste konsekvens kostnadene for programmet.

Fleksibilitet : Tilby verktøy i f elles journalløsning for å kunne tilpasse
arbeidsflaten til den enkelte helsepersonellgruppe og tjeneste

Mye av den tilgjengelige sluttbrukerfunksj onalitete n i felles journalløsning vil være relevant
på tvers av helsepersonell i de ulike tjenestene. Hvilk en funksjonalitet som er mest brukt og
hvilke prosesser som følges, vil imidlertid variere. For å kunne realisere nytte av felles
kommunal journallø sning må usikkerheten knyttet til å dekke det funksjonelle behovet for alle
helsepersonellgrupper og tjenest er som omfattes av tiltaket gjennom en felles journalløsning
håndteres ved at løsningen har mulighet og verktøy for å kunne tilpasse arbeidsflaten. Dette
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hån dteres initielt ved at programmet håndterer konfigurering, men optimalt må det være
mulig for hvert helsepersonell å gjøre egne tilpasninger.

Åpenhet: E tabler et tydelig skille mellom data og funksjonalitet

Informasjonsblokkering representerer en stor utfordring for utviklingen av helse - og
omsorgstjenester, ikke bare i Norge, men også globalt. Begrepet "informasjonsblokkering"
ble først brukt i en rapport fra The Office of the National Coordinator for Health Information
Technology (ONC) i 2015 (9) . Begrepet brukes for å beskrive at helseopplysninger ikke kan
brukes utenfor et journalsystem eller fagsystem. Dette kan være tilsiktet eller utilsiktet
blokkering.

For å motvirke infor masjonsblokkering er det nødvendig å utfordre leverandørmarkedet på
at det etableres et tydeligere skille mellom data og applikasjoner/funksjonalite t. "Akson
journal AS" må forvalte dataene og styrer bruken av disse , dvs . bestemme reglene for å gi
tilgang til , lese og oppdatere dataene. D et te omfatt er å sikre at dataene enkelt kan hentes ut
av løsningen, for eksempel for å sikre tilgjengeliggjøring av data til forskning, styring og
helseovervåkning og ved fremtidig behov for overgang til en annen journallø sning.

Åpenhet: Tilgjengeliggjør d ata fra k jerneløsningen gjennom APIer, for å
understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon med andre
løsninger

For å understøtte utvikling av tilleggsfunksjonalitet og integrasjon med andre løsninger
(innenfor rammen av regler for taushet splikt), herunder med administrative systemer i
kommunene, er det nødvendig å t ilgjengeliggjør e data fra kjerneløsningen gjennom åpne
APIer . Grensesnittene beskrives i henhold til Direktoratet for e - helses ve ileder for åpne API,
for å sikre tilstrekkelig å penhet. D et skal være fokus gjennom anskaffelse og etableringen av
felles kommunal journalløsning på hvilke data og funksjoner i kjernen som skal tilbys
gjennom åpne grensesnitt i den videre prosessen.

Åpenhet: Gi tredjeparts - leverandører tilgang til å t ilby
till eggsfunksjonalitet for å fremme innovasjon og tjenesteutvikling

I tillegg til de teknologiske evnene i den løsningen som anskaffes, er det nødvendig å
etablere organisatoriske evner som g i r andr e leverandører mulighet til å kunne tilby ulike
form er for ti lleggsfunksjonalitet basert på åpne APIer inn mot journaldata i felles
journalløsning. Slik ekstern tilleggsfunksjonalitet kan for eksempel være avanserte løsninger
for beslutningsstøtte, som går utover det som leveres som del av kjernefunksjonali teten.

"A kson journal AS" må etablere en definert prosess og utviklingsplattform for hvordan
funksjonaliteten i og rundt felles journalløsning videreutvikles og tilpasses over tid. Valgt
leverandør for k jernen vil ha ansvar for å videreutvikle og forbedre selve lø sningen.
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2.6 Kontraktstrategi
Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsningen som etableres, og vil være ansvarlig for å levere en helhetlig
tjeneste til brukerne.

Kontrakts trategien adresserer blant annet usikkerheten knyttet til å sikre tilstrekkelig
deltakelse av tilbydere i anskaffelsene , samt usikkerheten knyttet til evnen på kundesiden til
å ivareta helheten i tiltaket .

2.6.1 Anskaffelsesområder for felles kommunal journalløs ning

For å tilrettelegge for konkurranse og for stegvis gjennomføring av tiltaket, er det vurdert i
hvilken grad det er mulig å fordele det samlede behovet på flere anskaffelser. Som grunnlag
for disse vu rderingene, er løsningsomfanget delt inn i anskaffel sesområde r . Inndelingen er
basert på en overordnet gruppering av behovene i henhold til fagområder og
markedssegmenter.

Figur 18 angir overordnet de anskaffelses områder som inngår i kontraktstrategien for f elles
kom munal jou rnalløsning .

Figur 18 Omfang av anskaffelsen for f elles kommunal journalløsning

F elles kommunal journalløsning vil i hovedsak måtte realiseres gjennom kjøp av varer og
tjenester i markedet. Men "Akson journal AS" må også bygge opp intern kapasitet, særlig
knyttet til ledelse og strategiske roller . Under enke l te av anskaffelsesområde ne vil det kunne
være usikkerhet rundt i hvilken grad det vil være hensiktsmessig å realisere behov ene
gjennom kjøp av tjenester i markedet ell er gjenno m å bygge opp egen kapasitet i selskapet.
Det vil da kunne være mest hensiktsmessig at "Akson journal AS" avgjør spørsmålet endelig
når behovet aktualiseres, basert på oppdatert informasjon om markedet og andre relevante
forhold. Også v algene som e r tatt i kontraktstrategien vil kunne endres på et senere
tidspunkt , dersom endrede forhold tilsier dette.

I de følgende avsnittene gis en k ort beskrivelse av hver t av anskaffelsesområdene .
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2.6.1.1 Journalplattform ( kjernefunksjonalitet )

Det funksjonelle omfanget for j our nalplattformen defineres av to faktorer: (1) hvilke helse - og
omsorgstjenester som skal benytte felles kommunal journalløsning , her under hvilke
helsepersonellgrupper som skal bruke løsningen, og (2) hvilke oppgaver og prosesser som
skal understøtt es av jou rnalløsningen.

F elles kommunal journalløsning skal kunne benyttes av alle lovpålagte kommunale helse - og
omsorgstjenester (Helse - o g omsorgstjenesteloven § 3 - 1) i kommunene utenfor Midt - Norge .
L øsningen må følgelig understøtte alle disse tjenesten e og oppf ølging av alle tilhørende
pasient - og brukergrupper, herunder personer med somatisk og psykisk sykdom, skade eller
lidelse, rusprob lemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne .

Tiltaket skal primært understøtte de oppgaver og prosesser som følger a v Lov om
behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) .

Anskaffelsen av j ournalplattformen skal fø lge de arkitekturprinsippene som er beskrevet i
kapittel 2.4.3.4 og omfa tter b ruk ertilpassede arbeidsflater for helsepersonell,
kjernefunksjonalitet, eventuell tilleggsfunksjonalitet, tjenester for tilgangsstyring, felles
journaldata, samt åpne grensesnitt.

Det kan også være aktuelt å stille krav om at leverandøren av journalp lattforme n
tilrettelegger et teknisk miljø som kan bidra til innovasjon ved at tredjepartsleverandører kan
utvikle tilleggsfunksjonalitet til løsningen , samt at leverandøren bidrar inn i et antall
innovasjonsprosjekter .

2.6.1.2 F orvaltning av identiteter og rettig heter

Man ge virksomheter har i dag egne løsninger for å styre tilganger på tvers av løsninger.
Andre virksomheter , for eksempel mindre fastlegekontor er, gjør dette direkte i
journalløsn ingen de benytter. Virksomhetene er forpliktet til å følge n orm for
inf ormasjons sikkerhet og personvern i helse - og omsorgssektoren (Normen) , men legger i
dag til grunn ulike fortolkninger av denne, med det resultatet at det er variasjon i hvordan
tilgange r styres. Ved etableringen av en felles journalløsning vil det være beh ov for at
forvaltningen av tilganger og rettigheter harmoniseres. Det er derfor behov for å anskaffe et
system med funksjonalitet for å administrere identiteter/brukere og rettigheter f or alle brukere
som skal bruke f elles journalløsning.

2.6.1.3 Utvikling av gren sesnitt o g integrasjoner

I anskaffelsen av j ournalplattformen og løsningen for F orvaltning av identiteter og rettigheter,
bør det stilles krav om at løsningene har grensesnitt som er nø dvendige for å kunne utveksle
data med andre løsninger. Det forventes i midlertid at det også vil være behov for å utvikle
enkelte nye grensesnitt. Det vil derfor være behov for å anskaffe tjenester og verktøy for
utvikling og etablering av integrasjoner.

2.6.1.4 A pplikasjonsdrift og forvaltning

Dette omfatter brukerstøtte med støtte til å hån dtere tilganger, forvaltning av applikasjoner ,
ledelse og administrasjon. Det vil være hensiktsmessig å be om opsjoner på bistand til
administrasjon og forvaltning av applikasjoner i forbindelse med systema nskaffelsene som
foretas av "Akson journa l AS" .
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2.6.1.5 Dr iftsplattform

Dette omfatter oppgaver og prosesser knyttet til å etablere og drifte datasentre, nettverk og
servere , og eventuelt av arbeidsstasjoner s om forvaltes sentralt. "Akson journal AS" må selv
ta stilling til i hvilken grad dette er oppgav er det er hensiktsmessig å sette ut til eksterne
leverandører, innenfor de rammer som eventuelt er gitt av eierne.

2.6.1.6 Kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kunde støtte)

I programmet , og senere i drift - og forvaltning sfasen , er det en rekke prosesser som må
etableres for at «Akson j ournal AS» skal ha evnen til å håndtere kunderollen og ansvaret for
helheten i tiltaket. Figur 19 beskriver de prosessene som må etableres i «Akson journal AS».

Figur 19 Prosesser som må et ableres i «Akson j ournal AS»

" Akson journal AS", vil være et nyopprettet selskap. Selskapet vil i noen grad kunne få tilført
ressurser og kompetanse fra aktører som har vært involvert i tidligere faser av arbeidet. Men
selskapets kompetanse, kapa sitet og evne til å håndtere risiko og grensesnitt vil være
usikker. Det vil måtte bygges opp nødvendig kapasitet som del av gjennomføringen av
programmet, da særlig i styrende og strategiske roller. Men det vil være usikkerhet knyttet til i
hvilken grad s elskapet vil evne å rekruttere ansatte med erfaring fra sammenlignbare
prosjekter.

Virksomhetens langsiktige ressursbehov vil også være mer knyttet til forvaltning og
videreutvikling av løsningen enn til anskaffelse, etablering og innføring, samtidig som
s istnevnte vil utgjøre de dominerende aktivitetene i de første fasene av programmet.
Selskapet vil derfor ha behov for å hente kompetanse og kapasitet i leverandørmarkedet
som kan støtte selskapet i kunderollen, særlig i programmets første faser .

2.6.1.7 Tilleggsfu nksjonali tet

Som det står beskrevet i kapittel 2.4. 3.4 , kan det bli behov for å anskaffe
tilleggsfunksjonalitet som enten skal inngå som en del av felles kommunal journalløsning
( " intern " tilleggsfunksjonalitet) eller som vil væ re mer fr ikoblet fra løsningen ( " ekstern "
tilleggsfunksjonalitet).

"Intern" t illeggsfunksjonalitet anskaffes ved at "Akson journal AS" inngår kontrakt med
tred j epartsleverandører om å levere funksjonalitet som vil inngå som en integrert del av
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løsningen , o g som gjø res tilgjeng elig for alle brukerne. Slik tilleggsfunksjonalitet kan
anskaffes i forbindelse med etableringen av løsningen og/eller på et senere tidspunkt. I
tillegg vil kommuner kunne anskaffe "ekstern" tilleggsfunksjonalitet og inngå avtale med
" Akson jou rnal AS" om å få tilgang til nødvendige APIer og journaldata, innenfor rammen for
de sikkerhetskrav som stilles.

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastsette hvilken tilleggsfunksjonalitet det vil
være behov for å anskaffe. Behovet vil i f ørste omg ang fremstå klarere etter at anskaffelsen
av hovedkomponentene i felles kommunal journalløsning er sluttført, og vil måtte vurderes
fortløpende i FDVU - fasen.

2.6.2 Behov for å sikre tilstrekkelig konkurranse

En sentral usikkerhet som må ivaretas av kont raktstrat egien , er "Akson journal AS " s itt behov
for i anskaffelsesfasen å mobilisere et tilstrekkelig antall tilbydere med nødvendig
kompetanse og kapasitet til å kunne gjennomføre kontraktene. Det funksjonelle omfanget og
arkitekt urprinsippene for felles kommunal journalløsning vil på flere måter utfordre dagens
leverandørmarked. Kontraktstrategien må derfor sette ambisjonsnivået i kontekst av
leverandørmarkedene og ta høyde for markedsusikkerhet. I de t følgende gis en vurdering av
leverandørmarkede ne .

2.6.2.1 Le verandørm arkedet for plattformer rettet mot helse - og
omsorgstjenester

J ournalløsninger (Electronic Health Records) har i lang tid vært den mest sentrale
applikasjonen for virksomheter som yter helse - og omsorgstjenester. Gartner in troduserte i
1998 en fem - trinns E nterprise EHR generasjonsmodell for å kunne sammenlign e løsninger
fra ulike leverandører . M odellen beskrev hvordan journal løsninger kunne utvikle seg fra
enkle resultatrapporteringsverktøy til integrerte systemer som helsepersonell på tvers av
for skjellige fagområder og tjenester ville kunne bruke til å understøtte helsehjelp til
innbyggere med sammensatte behov.

Gartner reviderte generasjonsmodellen i 2016 (10) , og den består nå av generas jon 1 - 3 og
en ny klinisk platt form. Gen erasjon 3 omfatter journalløsninger med funksjonalitet og
egenskaper som tilgjengeliggjør evidensbasert beslutningsstøtte til brukerne og støtter flere
fagområder og spesialiteter, samt tilbyr funksjonalitet som mulig gjør aktiv involvering av
innb yggerne. En egenskap ved disse journalløsningene er at de har høyt utviklede og
omfattende informasjonsmodeller, og kan håndtere både strukturerte data, semi - strukturert
informasjon og tekstbasert informasjon.

Fremtidens hels e - og omsorgstjenester vil sti lle størr e krav til åpenhet og samhandling på
tvers av helsevirksomheter . Gartner identifiserer at mer komplekse system behov knyttet til
samarbeid, analyser og varslinger, samt persontilpasset innhold for innbyggerne , ikke kan
løses basert på g enerasjon - 3 - journallø sninger. Selv om behovene kombineres og integreres
i en megasuite - løsning vil dette ikke være tilstrekkelig for å løse de mer komplekse behovene
eller kunne utnytte potensialet i nye teknologier, som kunstig intellige ns, avstands - og
sensorteknolo gier og a vansert beslutningsstøtte . I stedet vil det være behov for en mer
robust klinisk plattform som vil være like transformativ som overgangen fra andre - til
tredje generasjons journalløsninger.

Vurderingene fra Gartner und erstøttes også av trendanalyse r gjennom ført av andre
analysebyråer. IDC definerer EHR 2.0 som en neste generasjons journalløsning basert på
plattformfilosofi. IDC mener at dette vil være eneste mulige tilnærming for å kunne utnytte
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teknologier som kunstig intelligens (AI), robotteknolo gi, samt data fra velferdsteknologi og
andre personnære enheter. De anfører at neste generasjon EHR vil være basert på åpne
grensesnitt der tredjepartsleverandører vil kunne utvikle tilleggsfunksjonalitet tilpasset ulike
helse personellgrupper og innbyggere med ulik e behov. Neste generasjons journalplattformer
vil betjene ikke bare enkelte virksomheter, men et økosystem av virksomheter og helhetlige
helsesystemer.

En analyse av leverandørmarkedet viser imidlertid at det per dags dato ikke finnes
velutviklede plattfor m løsninger tilrettelagt for helse - og omsorgstjenesten. Å realisere felles
journalløsning som en plattform , vil dermed måtte skje gjennom en av to mulige
tilnærminger :

1. Ta utgangspunkt i en plattformteknologi, med sterke integrasjonskapabiliteter o g en
omfa ttende informasjonsmodell tilpasset behovene hos helse - og omsorgstjeneste ne . I
denne strategien må funksjonalitet for helsepersonell og innbyggere utvikles eller sette s
sammen gjennom å integrere flere mindre omfattende journalløsninger.

Det finn es et fåt all leverandører som i dag kan sies å ha en plattform med en tilstrekkelig
omfattende og tilpasset informasjonsmodell som kan understøtte helse - og
omsorgstjenester, og som har kjernefunksjonalitet som kan understøtte et så bredt
spekter av helsep ersonell som de som skal benytte felles kommunal journalløsning.

De store teknologileverandørene (f.eks. Google, Microsoft) tilbyr teknologier som har de
grunnleggende plattfor megenskapene, men de har per dags dato begrenset med
funksjonalitet rettet mot helsepers onell.

2. Ta utgangspunkt i en sammenhengende journalløsning (EHR) som oppfyller generasjon
3, og som har en tydelig strategi f o r å utvikle plattformegenskaper. I denne st rategien må
det stilles krav til åpenhet og endringsevne, samt at dataene er ti lgjengeli ge basert på en
standard som er allment tilgjengelig.

Enkelte internasjonale leverandøre r har de siste årene i økende grad åpnet opp sine
løsninger, for å tilby plattf ormegenskaper. Myndighetskrav for å redusere
informasjonsblokkering (se kapitte l 2.5.3 ) er med på å fremskynde denne utviklingen. Det
er imidlertid for tidlig å si h vorvidt de tradisjonelle EHR - leverandørene vil lykkes med å
møte forventningene knyttet til arkitekturprinsippene om plattformegenskaper.

2.6.2.2 Leve randørmar kedet for journalløsninger

Gjennomgangen av leverandørmarkedet for journalløsninger viser at det er få, o m noen, av
dagens leverandører til det norske markedet som på egen hånd er i stand til å møte det
helhetlige behovet knyttet til f elles kommun al journa lløsning.

Journal leverandørene har hatt en nisjeorientert tilnærming til markedet, i den forstand at de
har tilbudt løsninger for deler av helsetjenesten. Denne tilnærmingen er også et resultat av
hvordan virksomhetene historisk har anskaffet jou rnalløsni nger. DIPS har hov edsakelig
satset på spesialisthelsetjenesten , og har opparbeidet seg en dominerende posisjon i dette
markedet. Selskapet betjener i dag ca. 85 prosent av helse foretakene. Fastlegemarkedet er
dominert av tre aktører, CGM, Hove Med ical og I nfodoc, mens pleie - og omsorgsmarkedet
domineres av Tieto, Acos ( nå en del av DIPS) og Visma.

En ser i økende grad at konkurransen i det nordiske journal markedet står mellom et fåtall
internasjonale aktører og lokale/regionale aktører som Tieto ( Finland), Cambio (Sver ige),
Systematic (Danmark) og DIPS (Norge). Også a merikanske aktører som Intersystems, EPIC,
Cerner og DXC Technology er i ferd med å etablere seg i Europa. Intersystems vant i 2008
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kontrakten om National pasientöversikt i Sverige. EP IC har gj ennom 2015 - 20 18 vunnet
kontrakter i Danmark, Finland og Helseplattformen i Midt - Norge. Cerner har posisjonert seg
gjennom oppkjøp av Siemens Healthcare og ved å nylig å vinne kontrakter i Sverige med
Region Skåne og Västra Götalandsregion.

I till egg til d e helhetlige journalløsningene, finnes det et marked for spesialistsystemer som er
designet for å understøtte særlige behov, for eksempel systemer for anestesi, akuttmedisinsk
kjede, laboratorieanalyse, radiologi, medikamentell kreftbehandling, op erasjonsp lanlegging
og særlige behov knyttet til medisinsk - teknisk utstyr og klinisk logistikk .

Det er naturlig å anta at etableringen av felles kommunal journalløsning vil føre til en
konsolidering og restrukturering av dagens leverandørmarked for journal løsninger til
kommunal helse - og omsorgstjeneste. Hvor omfattende denne konsolideringen og
restruktureringen blir , vil være avhengig av to faktorer:

1. H vor mange av helse virksomhetene som velger ikke å ta i bruk f elles kommunal
journalløsning , og som dermed vil benyt te andre løsn inger .

2. I hvor stor grad den nye journalløsningen vil basere s på komponenter fra leverandører
som leverer til segmenter av markedet i dag.

2.6.2.3 Leverandørmarkedet for løsninger for identitetsstyring

Leverandørmarkedet for identitetsstyrings løsninger er globalt. De fleste leverandørene er
amerikanske med enkelte innslag av europeiske leverandører, blant annet fra England,
Nederland og Danmark. Flere av disse leverandørene har etablert seg i Norge, eller leverer
sine løsninger gjennom norske t redjepart er. Syv aktør er dekker halvparten av markedet (11) .

I det norske markedet fins det flere leverandører på e - ID og sertifikater, f or eksempel
BuyPass, Commfides og BankID.

Leverandørmarkedet for identitetsstyringsløsni nger vurd eres som mode nt og med god
kapasitet. Felles kommunal journalløsning ventes ikke å konkurrere om markedskapasitet
med andre tiltak.

2.6.2.4 Leverandørmarkedet for driftstjenester

Leverandørmarkedet for driftstjenester er modent med flere potensielle lever andører.
Markedet er u nder endring fra modeller der kundene enten bygger egne driftssentre eller
kjøper dedikerte driftstjenester, til at flere tar i bruk skytjenester. Denne endringen forventes
å skje gradvis, hvilket fremgår av tall fra IDC knyttet til u tviklinge n av infrastr uktur og drift i de
nordiske markedene. (6)

Noen av de største leverandørene av infrastruktur og driftstjenester til det norske markedet
er Tieto Norway AS (inkludert tidligere Evry AS) , IBM Norge AS, Sopra Steria AS, Cap
Gemini AS, C GI Norge AS, Basefarm AS og DXC Technology Norge AS.

Mange av disse leverer infrastruktur - og driftstjenester basert på egne datasentre i Norge.
Noen tilbyr også infrastruktur - og driftstjenester med utgangspunkt i skytjenester levert av
f.eks. Amazon Web Services, Mic rosoft og IBM.

De ledende globale leverandørene av infrastruktur levert som en skytjeneste, er Amazon
Web Services, Microsoft, Google og IBM. Microsoft og IBM har per i dag datasenter i Norge.
Amazon Web Services har datasenter i Sverige, men s Google har datasenter i henholdsvis
Finland og Danmark.
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Leverandørmarkedet for driftstjenester vurderes som modent og med god kapasitet. Tiltaket
ventes ikke å konkurrere om markedskapasitet med andre tiltak.

2.6.2.5 Leverandørmarkedet for tjenester for kompetan se - og
ka pasi tetsforsterkning

Det finnes et bredt marked med leverandører av ressurser som vil kunne støtte "Akson
journal AS" med kompetanse og kapasitet knyttet til utøvelsen av kunderollen og som vil
kunne understøtte selskapets styrende og strategiske funksjone r.

L everandørmarkedet for slike tjenester vurderes som modent og med god kapasitet. Tiltaket
ventes i begrenset grad å måtte konkurrere om markedskapasitet med andre tiltak.

2.6.3 Behov for å ivareta helheten i tiltaket

Virksomheten som skal forestå ans kaffelsen e og realisere løsningen, "Akson journal AS", vil
trolig ha begrenset erfaring med denne type anskaffelser . Det er derfor forventet at selskapet
vil ha et stort behov for å anskaffe k ompetanse - og kapasitets forsterkning , særlig i
programmets først e fas er .

Det vil imidlertid også ta tid å utvikle gode prosesser og rutiner som sikrer at selskapets
ansatte og innleide ressurser jobber helhetlig og effektivt. I tillegg vil løsningen som skal
etableres ha høy kompleksitet, både funksjonelt og teknisk . L øsningen vil omfatte mange
funksjonelle komponenter med komplekse grensesnitt , og d et å etablere en helhetlig og godt
brukertilpasset løsning vil være krevende. Det er avgjørende at "Akson journal AS" bygger
opp sin evner til å håndtere helheten gjennom å rekrutter e an satte og konsulenter med den
nødvendige kompetansen .

Til sammenligning består de aktuelle l everandørmarkedene til dels av ressurssterke
leverandører med lang erfaring i å levere den funksjonaliteten som inngår i løsningsomfanget
og med omfatte nde tekni sk kompetanse knyttet til systemene som skal leveres. "Akson
journal AS" vil ha stort behov for benytte seg av denne kompetansen. Selv med god støtte til
kunderollen, vil det være en særlig utfordring for programmet å etablere en helhet lig løsning
med en t ilstrekkelig indre sammenheng til å understøtte ambisjonen for samhandling mellom
brukerne av løsningen. Det vil derfor være behov for å utfordre leverandørmarkedet på å ta
en stor del av dette ansvaret.

"Akson journal AS" vil som følge av dette h a behov f or å stille høye krav til tilbydernes
robusthet og leveranseevne . De valgte leverandøren e vil måtte ha kompetanse og kapasitet
til å håndtere omfanget i tre dimensjoner:

a. Funksjonelt omfang. Felles kommunal journalløsning skal ha fu nksjonalitet for alle
gru pper av helsepersonell og annet personell i kommunal helse - og omsorgstjeneste
knyttet til å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp. Funksjonaliteten må kunne
tilpasse s de enkelte brukergruppene.

b. Tidsomfang. Felles kommunal journalløsning vil etabl eres og innføres over en
tidsperiode på 5 år. Dette vil stille høye krav til leverandørenes evne til å understøtte
Programmet Akson journal og "Akson journal AS" med nødvendig kapasitet og
kompetanse.

c. Innovasjonsomfang. Levetiden p å løsningen er l ang, og t eknologiutviklingen i helse - og
omsorgstjenesten forventes å være omfattende. Dette vil stille krav til leverandørenes
innovasjonsevne, både evnen til egen utvikling, evnen til å legge til rette for at
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tredjeparter kan tilby nye lø sninger på toppe n av den etablerte plattformen, og evnen til å
tilpasse seg samhandlingsbehov mot andre virksomheter og løsninger.

2.6.4 Alternative kontraktstrategier

Analysen av leverandørmarkedet viser at det er et fåtall leverandører som har kapasitet til å
levere både kjer nefunksjo naliteten som er nødvendig for å understøtte helsepersonells
behov og til fullt ut å tilfredsstille arkitekturprinsippene om plattformegenskaper. Det vil derfor
være nødvendig å treffe tiltak for å legge til rette for tilstrekkelig konkurranse , sæ rlig i
an skaffelsen av j ournalplattformen . Dette kan gjøres på flere måter:

a. Gjennom å åpne for at flere tilbydere sammen eller hver for seg leverer f elles
kommunal journalløsning. Dette kan gjøres både ved å fordele det totale behovet på
flere anskaffelser og ved å åpne for at hovedleverandører kan benytte underleverandører
til leveransene.

b. Gjennom å stille moderate krav til at behovene løses gjennom et enhetlig og
helintegrert system. Dette vil gjøre det enklere for flere tilby dere å gå sammen om å
tilby d et samled e omfanget av funksjonalitet som inngår i anskaffelsene, da det vil bli
enklere for tilbyderne å utvikle tilstrekkelige gode integrasjoner mellom delløsninger.

c. Gjennom å stille moderate krav i anskaffelsen til at tilby derne kan demonstrere
systeme r som er ferdig utviklet og i bruk hos andre kunder. Dette innebærer at det
åpnes for at tilbydere kan tilby systemer som omfatter deler av den funksjonaliteten som
etterspørres, og at disse suppleres med nyutviklet funksjonali tet.

Det vil også være viktig , og i tr åd med beste praksis , å basere konkurransegrunnlaget på
åpne behovsbeskrivelser og begrense mengden obligatoriske krav til et absolutt minimum ,
slik at tilbydere i minst mulig grad ekskluderes på grunnlag av enkeltkrav . "Akson journal AS"
vil da k unne velg e det samlet sett beste tilbudet på tvers av ulike løsningsforslag , og
eventuelt supplere de initielle anskaffelsene med anskaffelser av tilleggsfunksjonalitet.

Det er vurdert tre mulige alternative kontraktstrategier for f elles journalløsning. P a rameter n e
som har vært benyttet for å definere alternative kontraktstrategier , er a ntall et anskaffelser det
samlede behovet er fordelt på og i hvilken grad det stilles krav til helhet og informasjonsflyt i
løsningen.

I alle strategialternativene åpnes det for at fl ere leverandører kan gå sammen om å levere
funksjonaliteten som inngår i anskaffelsesområdet j ournalplattform , og at det stilles moderate
krav i denne anskaffelsen til at tilbyderne kan demonstrere systemer so m er ferdig utviklet og
i bruk hos and re kunder . I alle strategialternativene vil anskaffelsesområdene Kompetanse
og kapasitetsforsterking og Ekstern tilleggsfunksjonalitet håndteres ved separate
anskaffelser.

De tre strategialternativene for felles kommun al journalløsning (inkludert identitet s - og
til gangsstyring) er :
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A. En anskaffelse for hele omfanget

Dette alternativet innebærer at man legger
anskaffelsesområdene j ournalplattform,
Forvaltning av identiteter og rettigheter, Utvikling
av grensesnitt og int egrasjoner, Applikasjonsdrift
og forva ltning ut i markedet til én leverandør,
som tar ansvaret for å levere alt. Tilbyderne kan
velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig
funksjonalitet, kompetanse og kapasitet , men må
ta ansvaret for at felles kommunal journalløsning
totalt s ett oppfyller behovet og fungerer enhetlig.
Det antas at hovedleverandøren vil søke å
begrense antallet underleverandører, for å
begrense e gen risiko knyttet til leveransen.

IT Drift inngår i anskaffelsen, men som opsjon,
for å gjøre det mulig for flere ti lbydere å delta og
for å gi kunden handlingsrom til å kunne velge
den j ournalplattformen som har best
funksjonalitet.

B. Tre anskaffelser

Det funksjonelle behovet fordeles på tre
anskaffelser som legges ut i markedet til tre
leverandører: (1) Forv altning a v identiteter og
rettigheter samt grensesnitt og integrasjoner, (2)
j ournalplattform og (3) Løsningsplattform,
inkludert dr ift og forvaltning av denne. Tilbyderne
kan velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig
funksjonali tet, komp etanse og kapasitet, men
må ta ansvaret for at leveransene oppfyller
behovet og fungerer enhetlig . Det antas at
hovedlevera ndørene på de tre
funksjonsområdene i noen grad vil søke å
begrense antallet underleverandører, for å
begrense egen risiko k nyttet ti l leveransen.
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C. En anskaffelse for hvert anskaffelsesområde

Det inngås kontrakt med én leverandør for hvert
anskaffelsesom råde, men hvor hver tilbyder kan
vinne flere kontrakter. Tilbyderne kan velge å gå
i kompaniskap med underleverandører for å
dekke nø dvendig funksjonalitet, kompetanse og
kapasitet, men må ta ansvaret for at
leveransene oppfyller behovet og fungerer
enhetl ig . Inndelingen av det funksjonelle behovet
i flere avgrensede anskaffelser og mer moderate
krav til helhet vil kunne gjøre det mer a ktuelt for
leverandører å tilby løsninger basert på
delkomponenter fra underleverandører.

2.6.5 Anbefalt kontraktstrategi

De tre alternative kontraktstrategiene er vurdert mot følgende kriterier:

• Kundens evne til å tiltrekke et tilstrekkelig antall til bydere me d nødvendig kompetanse
og kapasitet til konkurransen

• Kundens evne til å håndtere risiko på kundeside n og ivareta helheten i tiltaket

G itt ambisjonsnivået for samhandling i løsningen og de sterke avhengighetene mellom de
funksjonelle komponentene i j ournalp lattformen som dette medfører, er det lagt til grunn at
det kun vil være systemleverandørene av slik programvare som vil være i stand til å etablere
den nødvendige helheten i j ournalplattformen innen rammen av en akseptabel risiko. Det er
derfor i kke vurde rt strategialternativer der "Akson journal AS" tar et ansvar som
systemintegrator for j ournalplattformen.

Med dette som utgangspunkt, er det vurdert at usikkerheten rundt kundens evne til å tiltrekke
et tilstrekkelig antall tilbydere med nødvendig kompetan se og kapasitet til konkurransen vil
representere den største usikkerheten i etableringen av felles kommunal journalløsning. Det
er d erfor det lagt til grunn at strategialternativet betegnet som Alternativ C bør legges til
grunn for realiseringen av tiltak et. Tabell 15 nedenfor oppsumm erer de viktigste elementene i
anbefalt kontraktstrategi .
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Tabell 15 Anbefalt kontraktstrategi

E lement Beskrivelse

Antall
anskaffelser

Følgende seks kontrakt er skal inngås:

• Journalplattform med applikasjonsdrift og forvaltning av denne

• Løsning for forvaltning av identiteter og rettigheter (I GA) , og applikasjonsdrift og
forvaltning av denne

• Kompetanse, kapasitet og verktøy for grensesnitt og integrasjo ner , og
a pplikasjonsdrift og forvaltning av d isse

• Driftsplattform og - tjenester

• Tilleggsfunksjonalitet

• Kompetanse - og kapasitetsforsterkning (kundestøtte)

Det inngås kontrakt med én leverandør for hvert anskaffelsesområde, men hvor hver
tilbyder kan vinne flere kon trakter. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med
underleverandører for å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men
må ta ansvaret for at leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig .

Inndeling av det funksjonelle behov et i fler e avgrensede anskaffelser sammen med
moderate krav til helhet i løsningen, vil innebære noe lavere krav til leverandørenes
robusthet og leveranseevne og vil gjenspeiles i kvalifikasjons - og utvelgelseskriteriene i
konkurransen . Dette vil kunne leg ge til re tte for brede re konkurranse om de enkelte
kontraktene .

Samtidig vil kravet til helhetlige leveranser for hvert av anskaffelsesområdene
understøtte kundens behov for styring og kontroll, og dermed evnen til å håndtere risiko
knyttet til å ivareta helheten i løsningen .

Anskaffelses -
prosess

Det anbefales at anskaffelsene gjennomføres ved dialogbaserte anskaffelsesprosesser,
som følge av kompleksiteten i det som skal anskaffes .

Anskaffelsen av j ournalplattform og funksjonalitet for F orvaltning av id entiteter og
rettigheter gjennomføres ved prosessformen konkurransepreget dialog.
Konkurranseformen vil gi fleksibilitet til bedre å håndtere avhengigheten mellom de to
anskaffelsesområdene og at det vil kunne komme svært forskjellige løsni ngsforslag i
kon kurransen om j ournalplattformen. Konkurranseformen medfører ikke i samme grad
behov for et detaljert konkurransegrunnlag, hvilket vil kunne bidra til at anskaffelsene
kan kunngjøres raskere. Endelig er konkurranseformen godt egnet for å leg ge til rette
for innovati ve løsningsforslag .

Rekkefølge n for
kunngjøring av
anskaffelse ne

"Akson j ournal AS" vil ha et umiddelbart behov for Kompetanse - og
kapasitetsforsterkning (kundestøtte), som del av arbeidet med å forberede de øvrige
anskaffelsene. Dette ville kunn e gjennom føres i form av en enklere anbudskonkurranse
der det velges én eller flere leverandører som (til sammen) dekker behovet.
Anskaffelsen av j ournalplattformen vil erfaringsvis være den av de øvrige anskaffelsene
som vil ta lengst tid, og bør kunngjør es så sna rt konkurransegrunnlaget for denne er
klart. Anskaffelsen av Løsning for i dentiteter og rettigheter vil ha særlige avhengigheter
til anskaffelsen av j ournalplattformen, og bør gjennomføres (delvis) i parallell med
sistnevnte, slik at anskaffelsene kan koor dineres. Anskaffelsene av Kompetanse,
kapasitet og verktøy for grensesnitt og integrasjoner samt d riftsplattform og - tjenester
må gjennomføres slik at kontrakt er inngått innen det blir beh o v for disse tjenestene i
forbindelse med etableringen av løsningen . Anskaffelser av Tilleggs funksjonalitet vil
kunne gjennomføres i forbindelse med etableringen av løsningen eller senere etter
behov , og vil antagelig utgjøre mer avgrensede og mindre kompliserte anskaffelser fra
enkeltleverandører.
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2.7 Strategi for oppslutn ing og deltakelse
Den vikt igste driveren for usikkerhet i nytte er omfanget av deltakelse fra kommuner og
fastleger . For å få forpliktelses avtaler fra kommunene, mobilisere fastleger til deltakelse, og
oppnå deltakelse fra kommuner som ikke forpl ikter seg i innledende faser, vil m åten " Akson
journal AS" arbeider med involvering, forankring og engasjering på , samt økonomiske
virkemidler spille en rolle.

2.7.1 Tiltak i Programmet Akson journal for å sikre deltakelse

• Forankring og involvering for å sikre at felle s kommunal journalløsning ivaretar
helsepersonell sine behov, gir virksomhetene bedre styringsinformasjon, og gir
pasientene en bedre opplevelse i møte med kommunal helse - og omsorgstjeneste.

• Innføringsarbeid med fokus på å realisere gevinster og minimere ulemper og
hindringer i overgangen til ny journalløsning.

• Formell deltakelse og medbestemmelse fra brukerne av felles kommunal
journalløsning i gjennomføringen av programmet. Kommuner og helsepersonell vil
re presenteres i gjennomføringen og i st yringsmod ellen for tiltaket på program - og
prosjektnivå.

• Kommunikasjonsarbeid med fokus på å engasjere og dele gode erfaringer og
viktigheten av tiltaket for å bedre pasientsikkerheten.

2.7.2 Økonomiske virkemidler

Ø konomiske virkemidler for å sikre deltakelse, vil ligg e utenfor handlingsrommet til " Akson
journal AS". Noen av de økonomiske virkemidlene, som finansieringsmodellen for tiltaket, vil
være avklart før oppstart av gjennomføring og vil ligge som en rammebeti ngelse for "Akson
journal AS". Andre virkemid ler er de t opp til hver enkelt kommune eller staten ved Helse - og
omsorgsdepartementet å beslutte. Mulige økonomiske virkemidler er:

• Staten bidrar med finansiering til programaktiviteter i det sentrale programme t. Dette
gir en lavere totalkostnad for kommu nene enn dersom dette skulle finansieres
utelukkende av kommunene.

• Det kan etableres incentivordninger der enten kommunene eller staten belastes
kostnadene. Kommunene må uansett holde kostnaden til de av fastleg ene som er
ansatt i kommunene, men kan etable re hel el ler delvis kostnadsdekning (for
eksempel 8.2 - avtaler) mot de av fastlegene som er selvstendig næringsdrivende.
Dersom staten skal belastes kostnaden, er det nærliggende å tenke på
refusjonstakstene. En slik ordning kan være noe vanskeligere å målr ette, da også
fast ansatte fastleger krever refusjonstakster på vegne av kommunen.

• Kommunene kan gjennom tilskuddsordninger (for eksempel skjønnsmidler fra
fylkesmannen) søke om støtte til det lokale arbeidet e ller nødvendig oppgradering av
lokal infrastr uktur i f orbindelse med innføring av felles journalløsning. Kommuner som
deltar aktivt i tidlige faser kan få dekket noen av kostnadene knyttet til denne
deltakelsen fordi den kommer alle kommunene til gode. Hvo rvidt tilskudd kan gis
gjennom eksisterende o rdninger eller om det er behov for nye tilskuddsordninger må
vurderes dersom det blir aktuelt å vurdere denne typen virkemidler.

Kostnaden knyttet til en egen takst i takstsystemet for fastleger og en egen tils kuddsordning
for kommuner med stort investeri ngsetters lep inngår ikke i kostnadsestimatene for tiltaket på
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nåværende tidspunkt. Hvis det blir aktuelt å vurdere bruk av denne typen virkemidler, må
kostnaden vurderes opp mot nytten av høyere deltakelse i til taket.

2.7.3 Krav til journalløsningene s samhandlin gsevne

D irektoratet for e - helse har som myndighet fått i oppdrag å utrede funksjonelle standarder og
tekniske krav til journalløsningene for aktører i helse - og omsorgssektoren, inklusiv
obligatorisk bruk av na sjonale samhandlingsløsninger , se vedlegg O F unksjonel le standarder
og tekniske krav til journalløsningene for aktører i helse - og omsorgssektoren . Det er
sannsynlig at kravene til løsningene stegvis blir mer omfattende i perioden frem mot 2030,
noe som in nebærer at kostnaden og risikoen ved å gjøre tilpasnin ger i egne systemer øker
utover i perioden.

Det er rimelig å anta at slike høyere krav vil f øre til at flere vil vurdere muligheten til å ta i
bruk felles kommunal journalløsning . Alternativt vil a ktøre ne selv måtte sørge for å stille krav
til sin e leveran dører og sikre nødvendig innføring av disse.

Norsk Helsenett SF har oversikt over alle leverandører som har gjennomført en eller flere
samsvarstester for profiler av meldingsstandarder beskrevet i "Forskrift om IKT - standarder i
helse - og omsorgst jenesten " . (12) Oversikten viser at selv om det finnes forskriftsfestede
krav til standarder som skal benyttes, blir ikke kravene nødvendigvis fulgt. Uten noen former
for sanksjonsmuligheter er det sannsynlig at det fortsatt vi l være vi rksomheter og aktører
som ikke velger å følge kravene og standardene.

2.7.4 Juridisk mulighetsrom og vurdering av behov for pålegg om
bruk

Direktoratet for e - helse fikk i oppdraget om forprosjekt også i oppgave å utrede om det er
rettslig mulig og nødv endig å p ålegge bruk av felles journalløsning og nasjon ale
samhandlingsløsninge r , se ved legg F Nødvendigheten av å pålegge plikt til å bruke den
felles kommunal e journal løsningen .

En rettslig vurdering gjennomført av Kluge Advokatfirma , se vedlegg P Retts lig vurde ring av
muligheten for pålegg , viser at det er mulig innenfor rammen av EØS - regelverket å pålegge
både kommuner og fastleger utenfor Midt - Norge å ta i bruk den felles kommunale
journalløsningen. Dette forutsetter at det vurderes som nødvendig for realiseri ng av tiltakets
mål.

Direktora tet for e - helse vurderer at bruk av økonomiske virkemidler og innføring av krav og
standarder til journalløsningene vil kunne øke deltakelsen i tiltaket og dermed understøtte
realiseringen av målene. Den langsiktige a mbisjonen og full måloppnåelse vil imid lertid først
kunne realiseres ved 100 prosent deltakelse fra kommuner og fastleger utenfor Midt - Norge.
Direktoratet vurderer det som sannsynlig at det på sikt vil være behov for et lovpålegg hvis
man skal nå det langs iktige må let om 100 prosent deltakelse. Det ligger utenfor
handlingsrommet til "Akson journal AS" å beslutte obligatorisk innføring av felles
journalløsning. Programmet Akson journal vil i sin styring av denne usikkerheten rapportere
på forventet deltakels e til sty ret i "Akson journal AS", og k an anbefale overfor Direktoratet for
e - helse og Helse - og omsorgsdepartementet å vurdere å ta i bruk pålegg.

2.8 Strategi for innbygger
Et sentralt mål for tiltaket er å bidra til at innbyggere skal møte en koordinert o g faglig
oppdatert helse - og omsorgstjeneste der nødvendig helsehjelp kan gis med god kvalitet, med
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mindre uønsket klinisk variasjon , til riktig tid og der helseopplysninger er tilgjengelig på tvers
av virksomheter. Tiltaket skal også bidra til at innbygge re opplev er:

• Enkel tilgang til egne helseopplysninger, rettigheter, planer, støtte til valg av
helsehjelp og enkelt kunne ivareta egne personvernrettigheter

• Mulighet til dia log og aktivt kunne delta i pasientforløpet for å mestre egen
helsetilstand, og kun ne gi ful lmakt til andre

• Koordinerte offentlige tjenester som henger sammen

• At person - og helseopplysninger sikres mot uriktig bruk og ikke spres til
uvedkommende

E rfarings innhenting gjort gjennom forprosjektet viser at innbyggere bidrar med nyttige
persp ektiver o g opplevelser knyttet til pasient - og behandlingsforløp, og at det er viktig å
ivareta disse perspektivene i hele gjennomføringen. Det er derfor vurdert som en krit isk
suksessfaktor at innbyggerperspektivet ivaretas, og at innbyggere involveres og sikres r eell
medvirkning og innflytelse på utformingen av felles kommunal journalløsning .

For å sikre at innbyggerperspektivet ivaretas, vil det i programmet opprettes en egen
fagansvarlig for dette (fagansvarlig innbygger) , og p rogrammet vil rekruttere
innbygger representanter til programmet. Særlig i etablerings - og tilpasningsfasen vil det
være viktig å involvere innbyggere for å sikre at løsningene designes og tilpasses på en
måte som ivaretar deres behov . Innbyggere vil derfor ha en viktig rolle med b lant anne t å
utarbeide innbyggerhistorier til bruk i programmet gjennom alle faser , samt inngå i de ulike
delprosjektene som skal designe løsningene innenfor og på tvers av ulike tjenesteområder .
Fagansvarlig innbygger vil sitte i felles faglig beslutnings gruppe i den helsefaglige
beslutningsstrukturen. For å sikre et bred t perspektiv vil innbyggerne rekrutteres basert på
representasjon av ulik alder, kjønn, språk, behov, geografi og utdanning. Det vurderes
hensiktsmessig at pasient - og brukerorganisasjone r konsult eres i forbindelse med
rekrutteringen .

En viktig jobb for fagansvarlig innbygger er også å ivareta det helhetlige
innbyggerperspektiv et, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer (se kapittel 2.11 .5.5 ) . I
tilleg g til at det rekrutteres innbyggerrepresentanter til programmet vil fa gansvarlig innbygger
også ha ansvar for å etablere en referansegruppe i form av et innbyggerpanel som skal gi
sine innspill på hvordan felles kommunal journalløsning bør utforme s fra der es perspektiv.
Fagansvarlig for innbygger skal også sikre oppfølging a v innspill fra panelet i programmet og
prosjektene . Innbyggerpanelet er nærmere beskrevet i kapittel 2.11.5.1 .

2.9 Strategi for helsefag
Involveri ng av he lsepersonell i programmet, riktig helsefaglig kompetanse og bred
medbestemmelse fra helsepersonell er en viktig suksessfaktor, og avgjørende for å håndtere
usikkerhet og risiko i P rogrammet Akson journal.

Felles kommunal journalløsning vi l gi nye mulighet er for å tilgjengeliggjøre kunnskaps - ,
prosess - og beslutningsstøtte. I dag er det ulik bruk av evidensbasert kunnskap , b ruken
avhenger av blant annet tilgang på kunnskapsressurser i virksomheten , samt hvilke
ressurser som avsettes til fag lig oppda tering. Med f elles kommunal journalløsning vil det bli
mulig å tilgjengeliggjøre kunnskap og gi støtte til arbeidsprosessene på en mer enhetlig
måte. For å utnytte disse mulighetene vil det , særlig i etablerings - og tilpasningsfasen være
b e hov for å fatte en rekke beslutninger blant annet om hvilket helsefaglig grunnlag som skal
ligge til grunn for støtte til arbeidsprosesser, og om design og tilpasning av løsningen. Disse
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beslutningene kan berøre eller få konsekvens for utøvelse av helsefag og for helse - o g
omsorgstjenesten e . Beslutningene som tas må baseres på kompetanse innen helsefagene,
helse - og omsorgstjenesten, helseinformatikk og helsefaglig terminologi. Dette medfører at
programmet må ha ressurser med bred helsefaglig kompetanse. De t bør o gså sikre s
erfaringsinnhenting og koordinering med Helseplattformen og andre relevante initia ti ver.
Ansvaret for beslutninger om helsehjelp berøres ikke, og ligger til virksomhetene og det
enkelte helsepersonell.

For å sikre at beslutningene som ta s løser de fakti ske helsefaglige behovene, er det viktig at
kompetansen innen helsefagene og på helse - og omsorgstjenesten representeres av
helsepersonell som til daglig er i klinisk arbeid. Det må derfor hente s inn ressurser fra
kliniske tjeneste til å ar beide i programm et, enten på heltid eller deltid, i en lengre periode.
Behovene vil variere mellom fasene. Behovene for helsefaglig kompetanse i hovedfase ne er
presentert nærmere nedenfor.

Helsefag i fase 1: Mobilisering og anskaffelse

I oppstartsfasen vil helsep ersonell mobiliseres for å ivareta behov for helsefaglig kompetanse
i programmet. Helsepersonell i programmet og i kommunenes nettverksstruktur vil
innledningsvis ha en viktig rolle med hensyn til å sikre forankring og å skape eierskap til
felles jo urnallø sning bla nt potensielle brukere innenfor sine fagområder. Det skal også
starte s kartlegging av dagens arbeidsprosesser og hva som finnes av helsefaglig grunnlag.
Med helsefaglig grunnlag menes eksempelvis helsefaglig kunnskap, lover og regelverk,
nasjonale faglige retningslinjer, fagprosedyrer og andre normerende produkter. Dette er
viktig informasjonsgrunnlag for utvikling og tilpasning av løsningen som kommer i neste fase
av gjennomføringen.

I anskaffelsesfasen er bred helsefaglig kompetanse viktig i forb indelse m ed utarbeidelse av
konkurransegrunnlag. Helsefaglig kompetanse vil ogs å være sentralt i leverandørdialogen .
For å ivareta behovet vil det i denne fasen etableres team med nødvendig kompetanse innen
helsefagene, helse - og omsorgstjenesten, og helse informati kk inkludert helsefaglig
terminologi . For å sikre overordnet koordiner ing og ivareta behov for et faglig eskaleringsnivå
etableres det på programnivå en rolle som fagansvarlig .

Helsefag i fase 2: Etablering s - , tilpasnings - og utviklings fasen

I eta blerings - og tilpasningsfasen skal løsningen konfigureres og utvikles . Det vil være
nødvendig å fatte svært mange beslutninger med konsekvens er for utøvelse av helsefag , for
arbeidsprosessene og for helse - og omsorgstjenestene . Valg som må tas inkluderer b lant
anne t felles konfigurering, hvilke opplysninger som skal dokumenteres stru kturert, hvilken
kunnskapsstøtte som skal gis og hvordan denne skal vises, samt grunnlag for og oppsett av
prosess - og beslutningsstøtte. Valgene som tas skal bidra til å:

• Under støtte hv er helsepersonellgruppes behov slik at oppgaver og arbeidsprosesser
er optimale

• Understøtte koordinering mellom helsepersonell som samhandler gjennom felles
journalløsning

• Understøtte helhetlig samhandling

I denne fasen er det også viktig at b eslutning ene som tas ivareta r balansen mellom nytte av
nasjonal standardisering og behovet for lokal tilpasning. Balansen mellom en løsning som er
konsistent og ønsker om spesialisert funksjonalitet må også ivaretas, på samme måte som
nytten av muligheter for innhe nting av data for statistikk - , styring - og kvalitetsforbedrings -
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formål må sees i sammenheng med eventuelle endringer i arbeidsbelastning for
helsepersonell .

Oppgavemengden o g antall beslutninger som skal fattes vil i denne fasen være betydelig
st ørre enn i anskaffelsesfasen. Ressursbehovet for helsefaglig kompetanse vil derfor økes,
og flere ressurser må hentes inn. For å sikre kontinuitet i arbeidet er det viktig at ressurse ne
fra anskaffelsesfasen er med også over i denne fasen. Behovet for et s tort anta ll helsefaglige
beslutninger innenfor et begrenset tidsrom gjør det nødvendig å etablere en effektiv
beslutningsstruktur , denne er nærmere beskrevet i 2.11.5.4 . Strukturen må sikre at
beslutninger i programmet løser de faktiske helsefaglige behovene , men samtidig ivareta r
hensyn til arkitektur, og behov i andre løsninger, eksempelvis iden titets - og tilgangsstyring.

Helsefag i fase 3: Innføring

I denne fasen vil programmet blant annet forberede endringer i arbeidsprosess er og
eve ntuelle endringer i oppgaver og ansvar mellom helsepersonell . Kompetanse om helsefag
og helse - og omsorgstjenesten er nødvendig for å forberede og gjennomføre denne
endringen. I tillegg vil helsepersonell være sentrale i å utvikle og kvalitetssikr e
opplæri ngsmateriell. Helsepersonell i lokale mottaksprosjekter vil være sentrale i nødvendige
forandringsprosesser , som prosjektressurser, i å lage gevinstrealiseringsplaner, gjennomføre
nullpunktmålinger, oppgradere infrastruktur og starte arbeidet med endringer i
arbeidsprosesser.

Helsefag i fase 4: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)

Den helsefaglige kompetansen og deler av beslutningsstrukturen som etableres må
videreføres også i FDVU - fasen for å sikre at det helsefaglige perspektive t ivareta s i
beslutninger knytt et til forvaltning og videre utvikling av felles journalløsning.

2.1 0 Strategi for håndtering av interessemotsetninger
Det store omfanget av interessenter gjør at det på et operativt nivå kan være behov og
interesser som stå r i mo tsetning til hverandre . Dette k an skape interessekonflikter i
gjennomføringen av tiltaket , og ekstern kvalitetssikrer i KS1 anbefalte at det ble gjort en
prioritering av potensielle interessemotsetninger for å redusere risikoen i videre
gjennomføring.

Forp rosjektet har identifisert tre overordnede interessebehov som alle må dekkes for å
realisere målet med felles kommunal journalløsning. I ulike situasjoner kan imidlertid disse
komme i konflikt med hverandre . Dette er konflikter som finnes i dag og som ikke
nødvendi gvis er konflikter spe sifikt knyttet til dette tiltaket, men som kommer som en
konsekvens av både digitalisering generelt og styrking av pasient - og innbyggerrolle n .

Det er utfordrende å gi en generell prioritering av disse behovene, fordi den ri ktige
pri oriteringen vil være a vhengig av situasjonen , og innenfor hvert behov vil det være et stort
spenn i konsekvens . Det viktigste tiltaket for å håndtere og minimere interessekonflikter vil
derfor være å ansvarliggjøre de sentrale interessentene gjenn om formel l deltakelse og
involv ering i programorganisasjonen og prosjektene. Se for øvrig strategi fo r innbygger
(kapittel 2.8 ) og helsepersonell (kapittel 2.9 ). Den da glige sty ringen av programmet må
deretter le gge vekt på å balansere interessentenes behov løpende, slik at flest mulig hensyn
blir ivaretatt.

Dersom det likevel oppstår situasjon er der behovene må veies opp mot hverandre og
prioriteres, er vurderingen at prioriter i ngen nedenfor som utgangspunkt bør legges til grunn .
Hvert enkelt tilfelle må vurderes ut fra situasjonen, slik det gjøres i dag.
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1. Hensynet til personvern og informasjonssikkerhet
2. Behov for funksjonalitet som ivaretar pasientsikkerheten og underst øtter

hel sepersonell sine arbeidsprosesser p å en effektiv måte
3. Hensynet til fleksibilitet og endringsevne i arkitekturen for å legge til rette for

innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og omsorgssektoren

Begrunnelsen for denne prioriteringen er som føl ger:

Hens ynet til personvern og informasjons sikkerhet har høyest prioritet. EUs
personvernforordning og personopplysningsloven, sikkerhetsloven, EUs direktiv om sikkerhet
i nettverk og informasjonssystemer (NIS - direktivet), EUs forordning om elektronisk
id entifikas jon og tillitstjenester for elektro niske transaksjoner i det indre markedet (eIDAS -
forordningen) og Norm for informasjonssikkerhet i helse - og omsorgssektoren ligger som
rammebetingelser for konseptet, og gjennomføringen må forholde seg til krav o g
retning slinjer som følger av dette regelve rket.

Retten til personvern og retten til kontroll på spredning av personopplysninger er rettigheter
innbyggerne har og er forankret i både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og
grunnloven. At innbygg erne oppl ever trygghet for at helseopplysnin ger ikke kommer på
avveie er viktig for tilliten til helsepersonell og helse - og omsorgstjenesten. Hvis innbyggere
ikke opplever denne tryggheten kan de holde viktig informasjon tilbake fra helsepersonell,
som ka n gå på b ekostning av pasientsikkerheten.

B ehov for funksjonalitet som ivaretar pasientsikkerheten og understøtte r helsepersonell sine
arbeidsprosesser på en effektiv måte er prioritert nest høyest. For å realisere effektmålene
for konseptet er det sentra lt at hel sepersonell opplever å få en løsnin g som gir dem bedre
støtte i sin arbeidshverdag, både knyttet til faglige vurderinger, tilgang på helseopplysninger
og mer effektiv dokumentasjon.

Hensynet til fleksibilitet og endringsevne i arkitekturen for å legge til rette for innovasjon og
tjenesteut vikling i helse - og omsorgssektoren er viktig fordi gjennomføringen av konseptet
går over lang tid og krever en betydelig investering. Dette er reflektert i kravene til konseptet,
som sier at konseptet skal legge til rett e for innovasjon og tjenesteutvikli ng i helse - og
omsorgssektoren og kunne tilpasses endringer i rammebetingelser og struktur, for eksempel
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i helse - og omsorgstjenesten, samt endret
organisering i, e ller samm enslåing av, kommuner. I en situasj on der dette hensynet må veies
opp mot de andre hensynene bør det likevel få lavest prioritet.

2.1 1 Organisering og ansvarsdeling
Gjennomføringen av felles kommunal journal organiseres som et program (Programmet
Akson journal) , og p rogrammet vil innledningsvis bestå av fem prosjekter:

1. Prosjekt Journal

2. Prosjekt identitet og tilgangsstyring

3. Prosjekt Integrasjoner

4. Prosjekt Drift og forvaltning

5. Prosjekt I nnføring

Prosjekt 1 - 4 knytter seg til anskaffelser av produkter og tj enester o g innebærer oppgaver
knyttet til å utarbeide kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, samt evaluere og gjøre
nedvalg av leverandører før det til slutt inngås kontrakt er . Alle anskaffelsene vil være
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komplekse og ressurskrevende, samtidig som det v il være t il dels ulikt behov for
fagkompeta nse i de ulike anskaffelsene.

I tillegg til anskaffelsesprosjektene må det allerede ved oppstart av programmet etableres et
innførings prosjekt for å forberede innføring i kommunene . I nnførings prosjektets oppgave vil i
før ste omgang være å bidra til forank ring og oppslutning rundt programmet i kommunene ,
bistå i etablering av mottaksprosjekter , samt utarbeide krav og metodikk til de
forberedelsesaktivitetene som må gjennomføres i kommunene .

O ppgavene i prosjektene og behov et for ressurser og kompetanse vil endre seg over tid , og
gjennom ulike faser. Organisering av prosjektene vil derfor også kunne endres over tid. I
utgangspunktet vurderes det imidlertid at hovedprosjektinndelingen vil bestå gjennom hele
programpe rioden. D ette skyldes et behov for kontinui tet , og at det er ønskelig at man fra
oppstart ivaretar hensyn til etablering - og tilpasningsfasen og innføringsfasen , samt
forvaltning, drift, vedlikehold og utviklings fasen .

Beste praksis i form av rammeverken e MSP for programstyring og P rince 2 for prosjektstyring
legges til grunn i gjennomføringen.

2.11.1 Ansvaret for programmet legges til "Akson journal AS"

Forprosjektet legger , som beskrevet i kapittel 1.1.5.3 , til grunn at ansvar et for å anskaffe,
etablere, drifte, forvalte og videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til et
aksjeselskap "A k son j ournal AS" med kommunalt majoritetseierskap.

Organisering av kommunenes eierskap må avklare s i forbindelse med eta bleringen av
selskapet. Det langsiktige målet for tiltaket er at felles kommunal journalløsning skal innføres
i alle kommuner utenom Midt - Norge . Alle kommune ne forventes imidlertid ikke å delta i
etableringen av selskapet og gå inn s om eiere fra oppstarten av selsk apet. Det er naturlig å
anta at det innledningsvis er et mindre antall kommuner som ønsker å gå i front og etablere
selskapet sammen med staten .

K ommunene som innledningsvis er med på å opprett e og etablere selskape t vil sa mmen
med staten utforme aksjonær avtale r og vedtekter for selskapet m.m . Det er også disse som
sammen med staten vil utpeke styre for selskapet. Kommunene som deltar i etableringen av
selskapet , vil dermed ha en betydelig innflytelse på innretningen av selskapet og
Programmet Aks on journa l.

Etter hvert som flere kommuner beslutter å ta i bruk felles kommunal journalløsning, vil disse
også, avhengig av hvordan aksjonæravtalene utformes, kunne tre inn på eiersiden og utøve
sin innflytelse . Et alternativ, for kommuner som ønsker å fo rplikte s eg til deltakelse i senere
faser, vil også kunne være ta i bruk løsningen gjennom et offentlig - offentlig samarbeid uten
at de blir medeiere i "Akson journal AS". Disse kommunene vil imidlertid ikke kunne utøve en
eierinnflytelse over selskapet.

2.11.2 A nsvarsdel ing mellom programorganisasjon og
kommunene

Felles kommunal journal løsning skal innføres i ulike virksomheter spredt i opptil 291
kommuner. For å kunne innføre løsningen vil en rekke forhold måtte være p å plass lokalt i de
enkelte kommune ne , og d et må eta bleres et sterkt lokalt eierskap til endringene som må
gjøres.
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Det er derfor behov for tydeliggjøring av hvilket ansvar som skal ligge til P rogrammet Akson
journal , og hvilket ansvar som skal ligge i kom munene med støtte fra lokale
mottaksprosjek te r . Over ordnet er ansvarsfordelingen som beskrevet i Tabell 16 .

Tabell 16 Ansvarsdeling mellom program organisasjonen i "Akson journal AS" og
linjevirksomheter

N ivå Ansvar

Program met
Akson j ournal

1. Anskaffe løsningene

2. Etablere og tilpasse løsningene
• Sørge for nødvendige helsefaglige beslutninger.
• Teste løsningene
• Krav og retningslinjer til forberedelser i kommunene

3. I nnføring
• Utarbeide og t ilgjengeliggjøre m etodikk og malverk for gjennomføri ng
• Utarbe ide og prøve ut opplærings - og k ommunikasjonsmateriell
• Bidra med kontinuerlig støtte og veiledning i innføringsarbeidet
• Dokumentere og sikre e rfaringsoverføring og læring
• Ansvar for evaluering av innføringen i samarbeid med kommunene

4. Sentral gevi nstforval tning
• Gjennomfør e nullpunktsmålinger for sentrale gevinstrealiseringsplaner (se

vedlegg K G evinstrealiseringsplaner) samt rapportere og følge opp disse
• U tarbeide verktøy, maler og veiledninger for lokalt gevinstarbeid
• B idra med støtte og faglig sparring i gevinstarbeidet

5. Overlevere til drift - og forvaltning

6. Understøtte kommunenes beslutningsprosesser
• Ut arbeide forslag til saksunderlag som kommunene kan benytte i sine

beslutningsprosesser

Kommune ne
støttet av felles
mottaksprosjekt

1. Bidra med kom petanse o g ressurser til programorganisasjonen , samt
forankre og etablere endringsledelse lokalt

2. Sørge for tilstrekkelig forankring og eierskap blant helsepersonell

3. Implementere løsningene lokalt
• Gjøre nødvendige forberedelser og endringer, både organisato riske og

nødvendig lokal infrastr u ktur
• Sikre tilstrekkelig opplæring av brukerne av løsningene
• Sikre erfaringsdeling

4. Opprettholde tilfredsstillende pasientsikkerhet og behandlingskvalitet i
innfø ringsfasen

5. Realisere gevinster av løsningene
• E tablere og føl ge opp lo kale gevinstrealiseringsplaner , (herunder

gjennomføre nullpunktsmålinger for de lokale gevinstene)
• Ta i bruk løsningene på en hensiktsmessig måte
• Gjennomføre endringer i organisering og arbeidsprosesser for å utnytte

potensialet i nye løsninger

Enkelte s entrale beslutninger må også som beskrevet i kapittel 2.2.1.5 fa ttes i den enkelte
kommune, og ikke i programmets styringslinje. Dette omfatter b eslutninger om å inngå
intensjons erklæringer , inngå forpli ktelsesav taler, samt endelige beslutninger om kjøp og lokal
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innføring. Tilsvarende vil også gjelde for selvstendig næ ringsdrivende som velger å delta i
felles kommunal journalløsning, og disse vil også selv, med støtte fra programmet sikre at
nødvendige fo rberedels er før innføring av løsningene gjøres.

2.11.3 Overordnet styringsstruktur

Den overordnede styringsstrukturen med programorganisasjon og organisering av
kommunene er illustrert i Figur 20 . Som det blir beskrevet i kapittel 6 gjenstår det fortsatt
arbeid og behov avklaringer knyttet til etableringen av "Akson journal AS". I forbindelse med
dette arbeidet må det vurderes behov for justeringer i modellen besk revet nedenfor.

Figur 20 Orga nisering av Programmet Akson journal

S elskapet "Akson j ournal AS" gis ansvaret for gjennomføring av programmet. Alle kommuner
utenfor Midt - Norge vil ikke nødvendigvis være representert som eiere i "A kson j ournal AS".
D et er e t mål at alle kommuner utenfor Midt - Norge skal ta i bruk f elles kommunal
journalløsning. Det er derfor viktig at også kommuner som ikke inngår på eiersiden i "Akson
j ournal AS" sikres involvering og innflytelse. Dette vil skje gje nnom en modell for organisering
av kommunene som skal sik re at kommune nes samlede behov , uavhengig av eierskap til
" Akson j ournal AS " , hensyntas i programmets vurderinger. Modellen er beskrevet nærmere i
kapittel 2.11.5.3 .

I tillegg til representasjon gjennom ovennevnt e modell for organisering av kommunene, vil
k ommunene som inngår på eiersiden av "Akson j ournal AS" ha direkte innflytelse gjennom
eierskap et . Vedtekter og aksjonæravtale for "Akson Journal AS" utarbeides i
selskapsetableringen og eierstyringen av selskape t vil skje gj ennom generalforsamling.

B eslutninger knyttet til felles kommunal journalløsning vil kunne ha konsekvenser for den
enkelte kommunes virksomhet . I tråd med eksisterende praksis i kommunesektoren bør det
derfor etableres eiermøte r der programei er, styret i "Akson Journal AS" og eier ne drøfte r
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sentrale tema og beslutninger i programmet som kan ha direkte innvirkning på kommunenes
virksomheter. E iermøte vil sikre eierne en mer direkte innflytelse i programmet og samtid ig
bidra til tydelig gjøring r undt endringe r som må gjøres i de enkelte virksomhetene for å bidra
til måloppnåelse. Endelig organisering og innretning av eiermøtene vil bestemmes av eierne.
I en innledende fase vil det trolig være et begrenset antall eiere for "Akson Journal A S". Over
tid, når anta llet kommuner som trer inn på eiersiden økes, må det vurderes om det skal
etableres eierutvalg eller lignende for å representere eierinteressene inn i eiermøtet.

Enkelte beslutninger vil også kunne påvirke kommunenes evner og mulighet er til å ivareta
ansvar et for informasjonssikkerhet og personvern, ansvaret for å yte helsetjenester, samt ha
betydning for øvrige IKT systemer eller økonomien i kommunene . Denne type beslutninger
vil være viktig å drøfte med brukerne . Det foreslås derfor at progra meier gis ansvaret for å
opprette egne styringsråd for disse områdene som skal konfereres for å sikre at beslutninger
som fattes er i tråd med hva eiere og brukere kan akseptere og finne r hensiktsmessig.

I programmets styringslinje skjer styringen av prosj ektene gjennom formelle vedtak,
styringsdokumenter og styringsdialogen mellom s tyret i " Akson j ournal AS " , programeieren
og prosjekteierne. Eierne av " Akson j ournal AS " fastsetter rammene for programmet
gjennom et mandat til styret. Styret beslutt er progra meierens mandat i tråd med føringene fra
eierne.

Programeieren fastsetter mandatene for programlederen, endrings eierne, endringsansvarlig
og eierne av de enkelte prosjektene. Prosjekteierne utpekes av programeier. Prosjektstyrene
bistår prosjekte ieren. Pr osjekteieren beslutter mandate t for prosjektlederen . Programmet skal
legge til rette for at de underliggende prosjektenes leveranser realiserer gevinster.
Endringseierne og endringsansvarlig har en avgjørende funksjon i dette arbeidet, og skal
sik re at de nye løsningene og nye arbeidsprosesser blir implementert i linjen slik at de
forventede gevinstene blir realisert.

Grunnet det store omfanget av virksomheter som berøres vil kommunesiden organiseres i en
regions truktur . Strukturen legger til rett e for et regionalt endringsnettverk bestående av flere
nivåer av endringsledere og endringsagenter helt ut til den enkelte virksomhet. Sentrale
beslutninger knyttet til intensjonserklæringer, forpliktelses avtaler og kjøp må uansett fattes i
den en kelte kom mune. Pro grammet og den kommunale regionstrukturen må imidlertid legge
til rette for at disse beslutningene kan fattes effektivt for å sikre nødvendig fremdrift.

Mandatene for alle rollene må ha tydelige fullmakter . De ulike rollene i program - og
prosjekt styringen er ansvarlig for å eskalere til det neste eskaleringsnivået hvis saker går
utenfor fullmaktene , eller det er risiko for at de går utenfor.

2.11.4 " Akson j ournal AS " sitt overordnede ansvar

"Akson j ournal AS" primære oppgave vil være å gjennomføre Prog rammet Ak son j ournal slik
det er beskrevet i dette styringsdokumentet. Styret i "Akson j ournal AS" vil dermed, innenfor
de rammene som gis av eierne, ha det overordnede faglige og økonomiske ansvaret for
programmet og beslutningene s om tas der . Styret vil blant ann et være øverste ansvarlige for
å :

• D efinere strategisk retning for programmet

• E tablere rapporteringsrutiner og sikre at programmet gjennomføres i tråd med
mandatet som er gitt

• S ikre programmet de nødvendige finansielle rammeb etingelsene

• S tyre usikk erhetsavs etningen for journalløsningen , som beskrevet i kapittel 2.11.6
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"Akson j ournal AS" må også etablere en samarbeidsmodell og tjenesteavt aler med
virksomhetene som skal benytte felles kommunal journal løsning, samt med virks omheter o g
programmer hvor det er viktige avhengigheter og behov for koordinering , for eksempel Norsk
Helsenett SF og Programmet Akson s amhandling. I tillegg vil selskape t måtte forholde seg til
helsefaglige myndigheter og andre aktører i helsesektoren.

F orprosjek tet anbefaler at dataansvaret for felles journalløsning plasser e s hos "Akson journal
AS" (se vedlegg M Overordnet personvernvurdering for vurderinger knyttet til plassering av
dataansvar) . De enkelte virksomhetene vil fortsatt måtte ha et ansvar k nyttet ti l behandlingen
av helseopplysningen e . Kapitel 6 peker på behovet for at det i det videre arbeidet må gjøres
en vurdering av blant annet hvilke ansvar og plikter som fortsatt vil ligge hos virksomhetene
o g hvordan virksomhetene skal kunne påvirke og styre .

Når felles kommunal journalløsning blir innført vil "Akson j ournal AS" også være ansvarlig for
at alle oppgaver knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling ( FDVU ) blir ivaretatt ,
herunder:

• Være ans varlig leverandør overfor virksomhetene som omfattes av tiltaket .

• Eie og forvalte kontrakten(e) med leverandøren(e) av løsningene og eventuelle
driftsleverandører for løsningene, samt med andre underleverandører .

• Bestemme sourcingstrategi og lever ansemodel l på operasjonelt nivå, in nenfor
rammer gitt av eier. Dette vil innebære å beslutte hva "Akson journal AS" skal gjøre
selv og hva som eventuelt kan kjøpes i markedet .

• Være ansvarlig for forvaltningen og videreutviklingen av løsningene, herunder
fe ilretting , endringsbehov og eventuell utvikling av ny funksjonalitet, samt
ivaretakelsen av personvern og informasjonssikkerhet .

2.11.5 Organisering av programmet og prosjektene

Styringsstrukturen for programmet skal inneholde tydelige styrings - og ansvarslinje r fra topp
til bunn. Strukturen skal bidra til at programmet :

• H ele tiden er i tråd med de strategiske målene for tiltaket .

• H ar tydelig definerte roller og ansvar som gir programmet og prosjektene forutsigbare
rammebetingelser .

• L egger de overordnede føring en e for pro sjektene og deres leveranser .

• B alanserer behovene for fremdrift og forankring i kommunene .

• E r innrettet for oppfølging og støtte til innføring og realisering av gevinster i
kommunale virksomhete r og for selvstendige næringsdrivend e.

2.11.5.1 Programstyring

Nedenfor gi s en kort gjennomgang av rollene i programorganisasjonen , og ansvaret som
ligger til disse. Rollene beskrives på et overordnet nivå, se MSP og Prince2 for mer detaljerte
beskrivelser av rollenes ansvar.

Programeier

Programeier utp ekes av styret i "Akson j ournal AS". P rogrameieren vil være hovedansvarlig
for programmet, og at det når sine mål. Det innebærer å sikre at programmet leverer nye
kapabilitete r i tråd med resultatmål slik at de forventede gevinst e ne kan realiseres.
Program eieren skal de ssuten:
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• S tyre gjennomføringen av programmet, programmets leveranser og
implementeringen av leveransene i virksomhetene .

• Håndtere grensesnittet mot sentrale interessenter .

• I nformere og involvere s tyret i " Akson j ournal AS " og e iermøte om spørsmål knyttet ti l
program mets fremdrift og løsningsvalg.

• Kan forplikte "Akson journal AS" innenfor sine fullmakter i avtaler med andre
virksomheter om oppfølging av avhengigheter.

• Overvåke og håndtere programmets strategiske risikoer og muligheter.

• U tnevne og lede program styret, o g fastlegge prioriteringene for styringsgruppen.

• Representerer, eller utpeker andre til å representere, programmet i andre
styringsgrupper (eksempelvis programstyre Akson Samhandling) .

Det er naturlig at administrerende direk tør i selskapet får ro llen som programeier.

Programstyre

Programstyrets primære ansvar er å sikre fremdrift i programmet. Det innebærer ansvar for
at kapabiliteter leveres, at løsningene implementeres og at det tilrettelegges for at gevinster
kan realisere s i virksomhetene.

Pro gramstyre t rapporterer til programeier. Programeier kan delegere myndighet til
programstyret, men programeier har likevel det øverste ansvaret og
beslutningsmyndigheten. Programstyrets mest sentrale oppgave r vil knytte seg til å:

• Bist å programeier med å gj øre strat egiske veivalg og gi retning for de underliggende
prosjektene .

• Sikre at programmet leverer innenfor sine avtalte rammer (kostnader, fremdrift m . m . ) .

• Løse strategiske problemstillinger mellom ulike prosjekter i programmet for å avklare
retning og s ikre frem drift i programmet.

Programstyret vil som et minimum bestå av programeier, programleder og endringseiere fra
kommunesektoren . Som beskrevet nedenfor , vil det utpekes endringseiere fra
kommunesektoren som repres enterer ulike geografiske regioner. A ntallet e ndringseiere som
er aktive i programstyret , kan variere med fasene.

I tillegg til disse aktørene bør også pasient - og brukerorganisasjoner være representert i
programstyre t , sam t en fastlegerepresentant (utpekt av legeforeningen) for å sikre at
se lvstendig næringsdrivende fastlegers interesser ivaretas . E n representant fra P rogrammet
Akson s amhandling bør også få en plass i programstyret for å sikre koordinering og at
gjensidige avhengigheter ivaretas.

Det må løpende vurderes om programstyret også skal utv ides med andre aktører , e nten
permanent eller i ulike faser. Aktuelle medlemmer er KS, andre fag - og profesjo nsforeninger
og fagmyndigheter.

Programleder

Programeieren utnevner programlederen og beslutter mandat for lederen . Programlederen er
ans varlig fo r den daglige ledelsen av programmet fra opprettelse, gjennom leveranse av de
nye kapabilitetene og frem til avslutning.

Programleder jobber tett sammen med endringseiere (se under). Programleders
ansvarsområder vil blant annet være:
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• Daglig ledel se av pro grammet, herunder oppfølging og kontroll med de ulike
prosjektene i programmet .

• Sikre at kapabilitetene/løsni ngene i programmet leveres i tråd med planene .

• Beslutte programmets leveranser innenfor mandatet fra programeieren og
gjennomføre beslutni ngene som programeieren gjør.

• Koordinere prosjekter og innbyrdes avhengigheter.

• Sørge for at det etableres avtaler og felles planer på program - og prosjektnivå for
oppfølging av avhengigheter utenfor programmet.

• Være ansvarlig for oppfølging av fremdrift, kostnad, kvalitet, gevinst og risiko , samt
sette i verk og følge opp nødvendige tiltak.

Endringseier

Programmet vil me dføre behov for endringer i organisering, verktøy, arbeidsprosesser og
metoder i de kommunale helse - og omsorgs tjenestene. For å ivareta k ommunale interesser
og behov i programmet forslås det at det utpekes endringseiere som representerer
kommuner i ulike geografiske områder . Rollen som endringseiere vil typisk fylles av
kommunaldirektør er eller helse - og omsorgsleder e. Endringseier ne er ans varlig fo r at
kapabilitetene/ løsningene som leveres tas i bruk og kan realisere nytte i virksomhetene .
Dette innebærer å representere kommunenes interesser og behov i programstyret, samt
sikre at kommunene som skal innføre kapabilitetene gjennomfør er nødv endige
fo rberedelser, innfører løsningen som avtalt og at gevinster følges opp. Endringseierne må
jobbe tett sammen med programleder og endringsansvarlig e for å sikre at riktige kapabiliteter
leveres.

Ansvaret til endringseierne vil primært knytte seg til å:

• Repre sentere kommunenes interesser i programstyret og sikre at riktige kapabiliteter
leveres .

• Etablere regionale endringsnettverk for forankring og innføring av journalløsningen i
kommunene vedkommende representerer.

• Sikre at nødvendige endrings prosess er planle gges, iverksettes, overvåkes og styres .

• Bistå til at rutiner for måling og oppfølging av de identifiserte gevinstene etableres .

Endringsansvarlig

Programmets endringsansvarlige har ansvar for programmets strategier for endring og
gevinstrealiserin g, samt s trategi og metodikk for hvordan endring skal måles og styres
gjennom programperioden.

Endringsansvarlig skal i samarbeid med endringseier ne ha et helhetlig endringsperspektiv på
programmets leveranser og sikre at prosjekter og leveranser svarer u t virksom hetenes
behov. Dette medfører behov for tett samarbeid med programleder. Endringsansvarlig e skal
også sørge for det legge s til rette for endringse iernes arbeid med å mobilisere det regionale
endringsnettverket i de geografiske områdene de represen ter , samt bistå endringseiere med
hvordan de skal følge opp at nødvendige endringer implementeres og at gevinster følges
opp.

Ansvaret til endringsansvarl ig e vil primært knytte seg til:

• Det daglige ansvaret for arbeid med endring - og gevinstrealisering i programme t .
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• Etablere sentrale strategier for endringsledelse, endringsmåling/styring og
interessenthåndtering .

• Være p rosjekteier for innføringsprosjektet .

• Legge til rette for at nødvendige endringsprosesser og gevinster kan planlegges,
iverksettes, overvåk es og sty res .

• Legge til rette for forankring og innføring i kommune ne .

Programsikring (kvalitetssikring)

Programsikringsfunksjonen må være uavhengig av programorganisasjonen.
Kvalitetssikringen vil være knyttet til sentrale stopp - og kontrollpunkter. Vi vi ser til
g jennomføringsstrategien (kapittel 2.2 ) for nærmere beskrivelse av stopp - og kontroll punkter .

Fagansvarlige

D et vil etableres en gruppe med fagansvarlige som skal sikre at problemstillinger innenfor de
respektive fagområ dene ses i sammenheng på tvers av prosjekte ne i programmet og
virksomhetsområdene forøvrig. De fagansvarlige skal også sikre koordinering mellom de
ulike fagdisiplinene i programmet, og løfte eventuelle interessemotsetninger til programstyret.

Fagansvarlig e utpekes av og rapporterer til program lede r . De fagansvarlige vil være øverste
faglige beslutningsnivå på sine områder. Det vil utpekes fagansvarlige for fire hovedområder:

• Innbygger

• IKT/arkitektur

• Helsefag

• Informasjonssikkerhet og personvern

D isse rolle ne er nær mere beskrevet i kapittel 2.1 1 .5.4 , 2.1 1 .5.5 og 2.1 1 .5.7 .

Innbygger panel

Fagansvarlig innbygger vil ha ansvar for å etablere en referansegruppe i form av et
innbyg gerpanel. Innbyggerpanelet skal bidra til å sikre at pasient - og innbyggerperspektivet
ivaretas i utformingen av f elles kommunal journalløsning . I nnbyggerpanelet må h a bred
representasjon fra ulike pasient - , bruker - , pårørendegrupper , og m edlemmer i panele t bør ha
erfaring som bruker av tjenestene fra forskjellige deler av den kommunale helse - og
omsorgstjenesten og representere ulik geografi, kjønn og alder. Pasient - og brukerforeninger
vil være naturlig å inkludere i panelet.

Fagansvarlig for innbygger vi l ha et s ærlig ansvar for å løfte saker av betydning for pasienter
og innbyggere til brukerpanelet og skal også sikre oppfølging av innspill fra panelet i
programmet og prosjektene .

Programkontor og Prosjektstøtte

P rogramlederen og prosjektlederne støttes av et pr ogramkontor. I tillegg vil prosjektlederne
støttes av en prosjektstøttefunksjon .

Programkontorfunksjonen ivaretar fellesfunksjoner for hele programmet, det vil si også
mange av funksjonene som normalt ligger i et prosjektkontor. En sammenslåing a v
funksjo nene sikrer administrativ effektivitet, forenkler arbeidet med kontinuerlig forbedring og
bidrar til bedre ivaretakelse av helhetsperspektive t i programperioden.



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 114

Programkontoret koordinerer all informasjon, kommunikasjon, og kontrollaktiviteter og skal
bla nt annet:

• Utvikle og kommunisere felles styrende dokumenter, prosesser, rutiner og maler .

• Følge opp programmet som helhet og prosjektene på ø konomi, fremdrift, risiko og
planlegging og rapportere til programlederen.

• Koordinere prosjektets prosesse r for ris iko - og mulighetsstyring.

• Lede og koordinere kvalitetsarbeidet i programmet.

• Sikre at gevinstrealiseringsplanen er oppdatert, samt måle og utarbeide rapporter på
programmets fremdrift mot gevinstrealiseringsplanen sentralt.

• Koordinere pågående for s kning saktiviteter .

Funksjonen prosjektstøtte skal blant annet:

• Støtte prosjektleder i den daglige styringen av prosjektet .

• Overvåke delprosjektene s fremdrift og forbruk i forhold til de besluttede rammene.

• Sammenstille rapporteringen fra delprosjekte r og rappo rtere koordinert til
prosjektlederen.

• Utvikle prosjektets styrende dokumenter.

Det vises til MSP og Prince2 for ytterligere beskrivelse av oppgavene som legges til
programkontoret og prosjektstøttefunksjonen.

2.11.5.2 Prosjektstyring

Prosjektstyringen or ganiseres i en struktur med prosjekteier, prosjektstyre, og prosjektleder. I
det følgende gis en kort gjennomgang av prosjektrollene og ansvaret som l igger til disse.

Prosjekteier

Prosjekteieren har det overordnede ansvaret for at prosjektet leverer de pla nlagte
le veransene innenfor de besluttede rammene. Programeieren utnevner prosjekteieren.

Prosjekteieren skal blant annet:

• Sikre at prosjektets leveranser leveres i tråd med de be sluttede rammene for blant
annet tid, kost, risiko og gevinst.

• Godkjenne pro sjektets planer, leveranser og ressursstyring.

• Beslutte prosjektets mandat innenfor rammene fra programeieren.

• Styre og kontrollere midlene bevilget til prosjektet.

• Kommunisere me d prosjektets eksterne interessenter .

Prosjektstyre

Prosjekteieren for det e nkelte pr osjekt utnevner og leder prosjektets styringsgruppe.
Prosjektenes styringsgruppe består som et minimum av:

• Prosjekteieren

• Representanter fra berørte virksomheter

• Program mets programleder og endringsansvarlig, eller representant for endringseiere

• Prosjekt leder
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I tillegg til disse er det også aktuelt at re presentanter for berørte fag og profesjoner, samt
innbygger deltar i styringsgruppene for prosjektene .

Prosjektenes st yringsgruppe skal blant annet:

• Støtte prosjekteieren i styringen av prosjekt et.

• Ta ei erskap til og ansvar for prosjektets mål, omfang og fremgangsmåter.

• Forankre prosjektet i linje virksomhetene, kommunisere retningen, og legge til rette for
gevinstrealiseringen i linjen i samråd med endringslederen og de endringsansvarlige i
prog rammet.

• Bidra til tett kontakt mellom prosjektet og linje virksomhetene .

• Forberede saker av prinsipiell betydning til prosjekteieren.

Prosjektleder

Prosjekteieren utnevner prosjektlederen. Prosjektlederen er ansvarlig for den daglige
styringen av prosjekt et. Prosj ektlederen skal blant annet:

• Ta beslutninger om prosjektets leveranser, innen rammene satt av de sentrale
styringsdokumentene for prosjektet og toleranserammene besluttet av prosjekteieren.

• Styre prosjektets budsjett, og ha oversikt over prosjekte ts kostna der og gevinster.

• Kommunisere med prosjektets eksterne interessenter i samråd med prosjekteieren .

2.11.5.3 Modell for organisering av kommunene

Felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. Ansvaret for endringer
og gevinstrealisering ligger t il den enkelte kommune, men det vil ikke være praktisk mulig at
alle kommunene representeres som endringseiere inn i programstyret vist i Figur 20 ovenfor .

Kommunene må derfor organiseres på en måte som si krer effe ktive kommunikasjons - , og
forankri ngsprosesser. Hensikten med modell en beskrevet her er å synliggjøre en mulig
struktur for innføring fra programmet og ut i hver enkelt kommune, som samtidig sikrer
kommunal representasjon og innflytelse på beslutn inger i p rogrammet. Endelig struktur vil
må tte konkretiseres senere , og vil kunne variere mellom geografiske områder . Den konkrete
utformingen vil trolig variere utfra hvilke interkommunale samarbeidsstrukturer og nettverk
som allerede finnes.

Modellen som beskrive s her tar utgangspunkt i at kommunal representasjon i programstyret
ivaretas av representanter på kommunedirektør - / - sjef/rådmannsnivå, som velges fra
regionale nettverk på tvers av landet (utenom Midt - Norge). Disse representantene vil ha
rollen so m endring seiere i programorganiser ingen. Modellen forutsetter at hver region tar
koordineringsansvar på vegne av de kommunene som inngår i det regionale nettverket og
representerer disse i programstyret. B eslutninger om deltakelse i anskaffelsen og innretn ing
av ge vinstrealisering fattes i den enkelte kommune som beskrevet i kap ittel 2.2.1.5 .

Det eksister er i dag flere regionale nettverk og flere er under etablering. U tvikling en er dre vet
frem av kommunene selv, med støtt e fra KS . V idereutvikling av denne type regionale
nettverk ligger til grunn for den modellen som presenteres i Figur 21 .
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Figur 21 Modell for organisering av kommunene

M odellen er basert på erfaringer og suksessbeskrivelser fra noen av dagens regionale
nettverk (RKG e - helse Agder, Digi Rogaland, Digi Hordaland). Disse nettverkene er i stor
grad organisert innenfor tidligere fylkesgrenser. Det kan være naturlig å organisere
nettverke ne i tråd med de 11 nye fylkesgrensene per 01.01 .2020 , men dette vil måtte
avklares i det videre arbeidet med etableringen. Roller og ansvar i modellen er beskrevet i
Tabell 17 .

Tabell 17 Re gional og kommunal organisering

R egional organisering

Endringseier • Endringseier er u tvalgt fra styringsgruppen i sin region og
r epresenterer region en inn i programstyret . Endringseier er
ansvarlig for at kapabilitetene/ løsningene som leveres tas i bruk og
kan re alisere nytte i linjeorganisasjonene. Dette innebærer å
representere regionens - og kommunenes interesser og behov i
programstyret, samt sikre at regionen og kommunene som skal
innføre kapabilitetene gjennomfører nødvendige forberedelser,
innfører løsningen som avtalt og at gevinster følges opp.

Nasjonalt sekretariat • For å samkjøre og koordinere arbeidet i de ulike regionale
nettverkene, anbefales det å etablere en nasjonal
sekretariatsfunksjon som støtter prosessene i regione r og
kommune r , og fr emmer sak er av prinsipiell og strategisk karakter til
samarbeidsrådet for kommunene og eventuelt nasjonale råd og
utvalg for kommunene. Denne funksjonen er fores lått lagt til
programkontoret. Programkontoret i Programmet Akson journal vil
ha tett dialog me d regiona le programledere og de regionale
sekretariate ne beskrevet lenger ned .

Regional
styringsgruppe

• Den regionale styringsgruppen er sammensatt av et utva lg
rådmenn eller kommunalsjefer fra regionen og jobber for å etablere
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og forankre regional stra tegi og s amarbeid, koordinere regionale
behov og interesser, samt følge opp og styr e programaktiviteter i
regionen. Det er r egionens styringsgruppe som utpeker
e ndringseier til programstyre, regiona l programleder og beslutter
opprettelse av de mottakspros jektene r egionen til enhver tid
trenger.

Regional p rogramleder
og regionalt sekretariat

• R egional programleder skal administrere den regionale
styringsgruppens daglige arbeid og sikre kontinuitet og
gjennomføringskraft. Sammen med sekretariatsfunksjonen for
regio nen skal programleder ha ansvar for møteforberedelse,
planer, mål og strategier for det regionale nettve rket. Den regionale
programlederen er et felles kontaktpunkt for programkontoret i
Programmet Akson journal , for den enkelte region.

Ressursg rupper/
f agutvalg

• Ressursgrupper og/eller fagutvalg skal b istå styringsgruppen , og
samarbeidet i det regionale n ettverket , med faglig kvalitetssikring
og rådgivning . Typiske ressursgrupper dette vil kunne gjelde er:

• Helsefaglige representanter
• Brukerrepre sentanter
• IKT - samarbeid/IKT - avdelinger
• Systemansvarlige fra kommuner
• KS e - Komp
• Saksbehandlerforum
• Tillitsvalgte

Fagpersoner fra disse gruppe ne i regionen vil også kunne
representere regionen med fagkompetanse inn i Programmet Akson
journals ulike arbeidsgr upper på prosjektnivå.

Kommunal organisering

Kommunesamarbeid • Mange kommuner inngår i dag i interkommunale nettverk på ulike
fagområder og har formelle og/eller uformelle samarbeidsstrukturer
med kommuner de grenser til geografisk. Modellen illustrerer at det
e r disse kommunale samarbeidene innenfor en større region som
sammen velger sin represen tant til den regionale styringsgruppen
og som samarbeider om et felles mottaksprosjekt for innføring av
felles kommunal journal løsning .

Felles mottaksprosjekt • Det anbe fale s at det , basert på kommunesamarbeidene , etableres
felles mottaksprosjekter som skal sikre innføring av felles
kommunal journalløsning i kommunene som inngår i samarbeidet.
Bakgrunnen for å opprette felles mottaksprosjekter på dette nivået
er for å sik re stordriftsfordeler og økt gevinstrealiser ing
(nettverksgevinster). Organisering av mottaksprosjektene vil kunne
variere ut ifra kommunestørrelse, intensjons erklæringer etc.
Etablering og organisering av felles mottaksprosjekter bør i stor
grad styres av de regionale styringsgruppene.

Den enkelte kommune • Den enkelte kommune må også rigge seg med flere dedikerte
roller. Blant annet skal det utpekes en gevinstansvarlig i kommunen
og hver kommune må rigge seg med dedikerte fagressurser på
innføring , IKT og helse. Deres oppgave er å koordinere og å le gge
til rette for innføring sammen med det felles mottaksprosjektet.
Størrelsen på ressursavsettelse til å koordinere innføring per
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kommune vil avhenge av kommunestørrelse og kompleksitet. Hver
kommune m å ta loka lt eierskap til realisering av gevinster.

Virksomheter i
kommunen

• Dette nivået er ikke tegnet inn i modellen, men representert
gjennom beskrivelsen av regionale endringsnettverk. D et viktig at
det regionale endringsnettverket strekker seg helt u t i den e nkelt e
virksomhet . Avhengig av størrelse på virksomhetene vil det
etableres en gevinsteier for virksomheten som er ansvarlig for at
nødvendige endringer skjer og at gevinster realiseres. Gevinsteier
bør ha et nettverk av endringsagenter og superbr ukere i s in
virksomhet som alle bidrar til å sikre at nødvendige endringer
kommer på plass. Mellomledere er typisk viktige endringsagenter
og s uperbrukere har et spesielt ansvar for opplæring og teknisk
bistand i arbeidshverdagen for å sikre ibruktagelse o g rett br uk av
løsningen .

Kommunale
ressursbidrag i
programmets
prosjekter

• Det er behov for å sikre riktig kompetanse i den kommunale
deltakelse n i respektive prosjekte r i programmet. Ressursbidrag
meldes inn fra de deltakende kommunene og velges ut av
pr ogramlede lsen.

Anbefalt m odell bygger på beste praksis blant kommunene i dag, men må besluttes og
etableres av kommunene. Endelig utforming vil kunne innebære regionale forskjelle r, men
hovedinnretningen og prinsippene modellen skisserer vil være avgjør ende å få på plass. En
effek tiv involverings - , forankrings - og innførings struktur er en suksessfaktor for P rogram met
Akson j ournal .

2.11.5.4 H elsefaglig beslutning sstruktur

Som beskrevet i kapittel 2.9 er det i gjennomf øringen a v programmet et stort behov for bred
helsefaglig kompetanse, og det må fattes en rekke beslutninger som berører ytelse av
helsehjelp og arbeidsprosessene i helse - og omsorgstjenesten . Samtidig må beslutningene
kunne fattes innenfor et relativt kor t tidsrom . Dette medfører behov for å etablere et nettverk
av helsepersonell , andre ansatte i helse - og omsorgstjenesten og in n bygger , i en helsefaglig
beslutningsstruktur. N ettverket skal si kre representativitet og ta beslutninger på vegne av sitt
område, samtidig som tverrfaglige behov og behov på tvers av tjenester og tjenestenivåer
ivaretas. Deltakerne som tar beslutningene skal bestå av representative, fremtidige brukere
av felles journal løsning. Behovet for kompetanse og beslutninger vil variere mello m fasene ,
og vil være størst i etablerings - og tilpasningsfasen . B asert på erfaringsinnhenting fra blant
annet region Skåne i Sverige og Helseplattformen i Midt - Norge anslås et behov for 185
årsverk totalt, og disse vil fordeles over flere helsepersonell i 20 - 100 p rosent stillinger.

E ndelig beslutnings struktur i etablerings - og tilpasningsfasen vil må tte skje i samarbeid med
leverandøren som velges, og hensynta deres anbefalinger. Basert på e rfaringsinnhenting og
referansebesøk anses det imidlertid på over ordnet ni vå hensiktsmessig å etablere en
helsefaglig beslutningsstruktur med 3 n ivåer :

• Nivå 1 Programstyret og styringsråd helsefag tar b eslutninger som påvirker
helsetjenesten /virksomhetene, for eksempel innen bemanning eller økonomi .

• Nivå 2 Felles fagli g beslutn ingsgruppe bestå r av fagansvarlig helse, fagansvarlig
innbygger og ledere fra gruppene på nivå 3 . Denne gruppen tar b eslutninger som
påvirker fagutøvelse og prosesser m ellom flere tjenesteområder eller profesjo ner .
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• Nivå 3 Tematiske b eslutnings team for tje nesteområder, og i tillegg for
funksjonalitetsområder og profesjoner. Disse gruppene tar b eslutninger om design og
konfigurering av felles journal løsning. Dette nivået består av ansatte i helse - og
omsorgstjenestene og innbygger e . Alle tjeneste omr åder (for eksempel helsestasjon,
sykehjem og fastlege) og profesjoner (for eksempel lege, sykepleier, helse - og
omsorgsarbeider og fysioterapeuter) skal være representert.

N ivå 1 utgjøres av programstyret og styringsråd helsefag . Til dette nivået løftes b eslutning er
av mer prinsipiell karakter, og som kan ha betydning for kostnader, tid og kvalitet både i
programmet og for virksomhetene som skal ta i bruk felles journal løsning, inkludert
beslutninger som kan ha konsekvenser for kommunenes organisering.

På nivå 2 m øtes lederne av teamene på nivå 3, Fagansvarlig helsefag og Fagansvarlig
innbygger i programmet for å sikre at innbyggere med sammensatte behov blir ivaretatt , og
at temaer som berører flere tjenester blir sett i sammenheng. Hit eskaleres også eve ntuelle
u enigheter mellom gruppene på nivå 3 og beslutninger som påvirker flere områder av felles
journalløsning. Fa gansvarlig for helsefag skal også sikre at arbeidet er koordinert med
ansvarsområdene til øvrige fagansvarlige , samt at arbeidet innhenter e rfaringer fra
helseplattformen og koordineres mot andre relevante initiativer.

På nivå 3 organiseres det beslutnings team etter tjenestene, for eksempel helsestasjon,
legevakt og fastlege. I disse gruppene håndteres beslutninger om design og konfigurering
s om er spe sifikke for et tjenesteområde eller en profesjon . Valg som må tas inkluderer blant
annet felles konfigureri ng, hvilke opplysninger som skal dokumenteres strukturert, hvilken
kunnskapsstøtte som skal gis og hvordan denne skal vises, samt grunnlag f or og opp sett av
prosess - og beslutningsstøtte. Deler av felles journal løsning vil trolig settes opp likt for flere
tjen e steområder, eksempelvis vil pasientadministrativ funksjonalitet for alle tjenester som har
behov for sengestyring ( eksempelvis sykehjem , kommuna l akutt døgnenhet og helsehus
med sengeposter ) etableres felles . Det må også besluttes hva som skal være mu lighet ene
for nødvendige lokale tilpasninger. D eler av løsningen må sees i sammenheng på tvers av
flere tjenesteområder ( for eksempel etable ring av f unksjonalitet for legemiddelplan,
behandlingsplan og for individuell plan ) , hvor både den kommunale helse - og
omsorgstjenesten, men også øvrige kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten bør
delta. Etablering av struktur for delt innhold, som legemidl er , blodprøvesvar og klinisk
oppsummering , vil kreve deltagelse fra flere tjenesteområder og profesjoner . Andre spørsmål
vil ha behov for beslutninger innen utvalgte profesjonsgrupper, for eksempel utforming av
strukturert behandlingsplan for syke pleie, be slutningsstøtte for blodtrykksbehandling i
al l men n praksis , og struktur for dokumentasjon av undersøkelser utført av fysioterapeuter.
Organisering av den helsefaglige beslutningsstrukturen vil derfor variere avhengig av hvilke
beslutninger som skal tas, og ressurspersoner fra de ulike tjenesteområde ne og
profesjonene vil inngå i flere grupper.

Nivå 3 vil organiseres innenfor prosjektene i programmet, men vil hente ressurser og
kompetanse primært fra de kommunale helse - og omsorgstjenestene. I tille gg vil de t være
nødvendig med ressurser som har kompetanse fra andre kommunale tjen esteområder, samt
fra spesialisthelsetjenesten. På nivå 3 vil også innbygger - ressurser inngå.

2.11.5.5 Fagansvarlig innbygger

Felles kommunal journalløsning vil gi helsepersonell og innbygge r tilgang til både
helseinformasjon og funksjonalitet som skal benyttes av mange. Det vil være nødvendig å ta
mange valg i arbeidet med å konfigurere og designe journalløsningen, og det er viktig at
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innbyggerperspektivet ivaretas i arbeidet. Det v il derfor opprettes en egen rolle som
fagansvarlig for innbygger i programmet.

Den fagansvarlige skal sikre at innbyggerperspektivet ivaretas i gjennomføringen, og vil blant
annet være ansvarlig for å etablere et innbyggerpanel og sikre at det rekrutteres
innbygger representanter til programmet. En viktig jobb for fagansvarlig innbygger e r også å
ivareta det helhetlige innbyggerperspektivet, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

2.11.5.6 Fagansvarlig for i nformasjonssikkerhet og personvern

Felles kommunal jour nalløsnin g vil sentralisere helseopplysninger for innbygger ne .
Innbygger vil få ulike inngangsporter til sine helseopplysninger gjennom kommunenes ulike
helse - og omsorgs tjenester og j ournalløsningen må som et resultat av det sikres både
teknisk og organis atorisk p å ulike nivåer. Det vil derfor være behov for særskilt kompetanse
på in formasjonssikkerhet og personvern i Programmet Akson journal.

En felles journalløsning endrer også risikobildet fra dagens desentraliserte løsningslandskap .
Dette innebærer at de ulike kommunene må opp på et felles minimumsnivå knyttet til
sikkerhetskompe tanse og sikkerhetskultur.

På programnivå etableres derfor en rolle som fagansvarlig for informasjonssikkerhet og
personvern som vil ha ansvar for de sentrale tekniske tiltake ne rundt journal løsningen.
Videre vil denne rollen ha ansvar for å etablere info rmasjonssikkerhetskrav for de
virksomhetene som vil ta i bruk journalløsningen.

Virksomhetene som tar i bruk journalløsningen vil være ansvarlige for å følge de gitte
informas jonssikke rhetskravene.

2.11.5.7 Fagansvarlig for IKT/ a rkitektur

Felles kommunal journal l øsning vil gi helsepersonell og innbygger tilgang til både
helseinformasjon og funksjonalitet som skal benyttes av mange. Det vil være nødvendig å ta
mange valg i arbeidet med å konfigu rere og designe journalløsningen knyttet til
arkitekturdesign og arkite kturstyring. Beslutningene som tas innen arkitekturdesign og
arkitekturstyring må ses i sammenheng med de som tas innen helsefag .

Referanse besøkene forprosjektet har gjennomfør t i Norde n og prosjektets egenart, tilsier at
det bør være ekstra kompetanse kny ttet til IKT og arkitektur i p rogrammet . D et vil derfor
opprettes en rolle i programmet , fagansvarlig for IKT/arkitektur . Den fagansvarlige vil være
e skaleringsnivå for beslutn inger i d e prosjektene som knytter seg til design og utforming av
arkitekturdesign og arkitekturprinsipper.

2.11.6 Strategi for s tyring av usikkerhet

Styring av usikkerhet og risikostyring må være en integrert del av programhverdagen på alle
nivåer og i dialog m ed sent ra le interessenter , slik at terskelen blir lav for å varsle om risiko
som oppstår. I tråd med MSP - rammeverket vil prosessen for usikkerhetsstyring bestå av fire
steg. I tillegg vil kommunikasjon inngå som en integrert del av alle stegene i prosessen .

De fir e stegene er som følger :

• Identifisere handler om å identifisere risiko og muligheter. Dette gjøres både gjennom
å forstå konteksten som programmet opererer i og identifisere faktiske
risikoelementer. Risikoelementene registreres i risikoregistere t.
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• Vur der e handler om å vurdere sannsynlighet, konsekvens og hvor nær i tid en mulig
hendelse eventuelt er. I programkontekst er det også viktig å se på den aggregerte
risikoen for programmet som helhet.

• Planlegge handler om å forberede styringsgrep som si krer a t e n risiko ikke kommer
overraskende dersom den inntreffer, og gjøre det mulig å sette i verk tiltak for å
redusere eller eliminere risikoen.

• Iverksette handler om å sikre at de planlagte styringsgrepene blir iverksatt. En viktig
del av dette steget handl er om å sikre tydelige roller og ansvar og utpeke
usikkerhetseier og aksjonseier.

Tabel l 1 8 viser de ulike rollene og tilhørende ansvar i styringen av usikkerhet.

Tabel l 18 Roller og ansvar i usikkerh etsstyrin gen

R olle Ansvar

Styret i "Akson journal
AS"

Mottar rapportering på de mest sentrale risikoelementene.

Disponerer og beslutter utløsning av usikkerhetsavsetningen.

Direktoratet for e - helse Skal konsulteres og gi sine synspunkter ved anmodninger om utløsn ing av
usikkerhetsavsetning .

Programeier for Akson
Journal

Godkjenner strategi for styring av usikkerhet, og endringer og oppdateringer i denne.

Eier og følger og strategisk r isiko og er ansvarlig for strategisk risiko blir fulgt opp på
riktig n ivå.

Disp onerer og beslutter utløsning av forventet tillegg.

Rapporterer på de mest sentrale risikoelementene til Styret i "Akson journal AS"

Løfter anmodninger om utløsning av usikkerhetsavse tninge n til Styret i "Akson
journal AS"

Er ansvarlig for at bes lutningsu nderlaget for utløsning av usikkerhetsavsetning
beskriver:

• Omf anget på det utløste behovet

• Begrunnelse for å utløse midler fra usikkerhetsavsetningen

• Konsekvensen for fremtidig forretningsmodell av å utløse reserven (økte
framtidige kostnader, høy ere delta kelse etc . )

• H va som er alternativet til å utløse midler fra usikkerhetsavsetningen, og
hva som er konsekvensen ved ikke å utløse midlene.

• Synspunkter fra Direktoratet for e - helse

• Synspunkter fra eiermøtet

Er ansvarlig for at godkjente endringer k ommuniser es til programmet .

Programleder for
Akson Journal

Utformer og styrer prosessen for styring av risiko og usikkerhet i programmet.
Definerer tydelige terske lverdier og regler for eskalering .

Styrer det aggregerte nivået av usikkerhet i programmet

R apporter er på sentrale risikoelementer til Programeier

Styrer og koordinerer tiltak for å håndtere usikkerhet knyttet til tilstøtende
programmer og tiltak.
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Kommunis erer fremdriften i håndteringen av usikkerhet og hendelser til Programeier
og relevante inte ressente r

Løfter anmodninger om utløsning av forventet tillegg og usikkerhetsavsetning til
Programeier.

Utarbeider beslutningsunderlag for utløsning av usikkerhetsa vsetning med støtte fra
programkontoret .

Er ansvarlig for at godkjente endringer innarbeides i progr ammets styrende
dokumenter og kommuniseres til hele programorganisasjonen, underliggende
prosjekter, mottaksorganisasjoner i kommunene og andre interessenter ut fra hva
som er hensiktsmessig.

Programkontoret Styrer og koordinerer informasjonen og systemet for å følge opp usikkerhet og risiko
i programmet.

Vedlikeholder risikoregistere t og endringsloggen.

Etablerer, fasiliteter og følger opp pros essen for usikkerhetsstyring .

Støtter Programleder i utarbeidelsen av beslutningsunderlag til Styret om utløsnin g
av usikkerhetsavsetning .

Støtter og gir råd til prosjektene når det gjelder risiko og usikkerhet.

Koordinerer usikkerhet og risiko i grensesnittet mellom prosjektene sammen med
prosjektene.

Endringsansvarlig Identifiserer risiko og muligheter kn yttet ti l den operative driften av kommunal helse -
og omsorgstjeneste .

Sikrer at prosessen for usikkerhetsstyring ivaretar operasjonell risiko for kommunal
helse - og omsorgstjeneste.

Usikkerhetseier Ansvarlig for styring, kontroll og oppfølging av planla gte tilt ak for en risiko denne har
fått ansvar for .

Aksjonseier Får oppdraget med å utføre et planlagt risikotiltak. Støtter og styres av
usik kerhetseieren.
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3 Prosjektstyringsbasis felles
kommunal journalløsning

Prosjektstyringsbasis danner utgangspun ktet for styring og oppfølging av tiltaket i
gjennomføringsfasen, slik at avvik, trender og endringer kan fanges opp og styres på en
konsistent måte.

3.1 Arbeidsomfang og prosess for
endringshåndtering

Tiltaket skal leve re en journalløsning som skal dekke det funksjo nelle behovet for alle
tjenesteområder i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Vedlegg G Løsningsom f ang og
- arkitektur beskriver det funksjonelle løsningsomfanget for felles kommunal journalløsning.
J ournalløsn ing en skal kunne innføres i alle kommun er utenf or Midt - Norge, og programmet
skal tilrettelegge for og understøtte innføringen av en slik løsning .

3.1.1 Funksjonalitet i den felles kommunale journalløsningen

Ambisjonene for funksjonalitet i felles journalløsning er høye, og det er identifisert
tydelig e behov for at felles journalløsning understøtte r helsepersonell i å gi koordinerte
helse - og omsorgstjenester. Her følger en kort oppsummering av de funksjonelle
områdene i felles journalløsning :

• Dokumentasjon av forløp og tilstand

O mfatter funksjonalitet som stø tter helse - og omsorgstjenesten i å sikre at relevant
informasjon om pasientens forløp og tilstand dokumenteres , lagres og gjøres tilgjengelig
ved behov.

• Pasientrettet planlegging, saksbehandling og ko ordinering

O mfatter funksjonalitet for å effek tivt kun ne planlegge og koordinere ytelse av helse - og
omsorgshjelp, samt for å sikre at innbyggere mottar de helse - og omsorgstjenester de
har behov for.

• Administrativ støtte

O mfatter funksjonalitet som skal understøtte de administrative oppgavene og pro sessene
i virksomhetene, f or eksempel støtte til koding og avstemming, håndtering av
brukerbetaling, etc.

• Utvikle og forvalte journalløsning

O mfatter funksjonalitet som skal understøtte en effektiv forvaltning av informas jonen i
journalløsningen og retter seg til systemansvarlige.

• Kunnskaps - og beslutningsstøtte

O mfatter funksjonalitet som bidrar til at avgjørelser fattet av helsepersonell i forbindelse
med ytelse av helse - og omsorgshjelp gjøres med grunnlag i den til enh ver tid gjeldende
beste medisinske praksis , kunnskap og gitte prioriteringer. Det anbefales at det gjennom
anskaffelsen avklares i hvilken grad denne type funksjonalitet skal inkluderes i omfanget.
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• Rapportering og kvalitetsutvikling

O mfatter funksjonalitet som understøtter muligheten til å avgi da ta for å støtte
kommunenes egne rapporterings - og styringsbehov, samt for å kunne utlevere data til
nasjonale registre. Formålsområdet omfatter funksjonalitet som understøtter helse - og
omsorgs tjenestens lovpålagte plikt til å arbeide systematisk m ed kvali tetsforbedring og
pasientsikkerhet.

• Støtte til analyse

O mfatter funksjonalitet som understøtter at analyser kan gjennomføres på
populasjonsnivå for å kunne understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. Det anbefale s
at det gjennom anskaffelsen avkl ares i h vilken grad denne type funksjonalitet skal
inkluderes i omfanget.

• Tredjepartsapplikasjoner

Dette er applikasjoner og funksjonalitet som vil kunne utvikles eller anskaffes gjennom
hele livssyklusen til felles kommun al journalløsning.

Figur 22 og Figur 23 gir en oversikt over funksjonalitet i journalløsningen gruppert innenfor
de funksjonelle omr ådene. Figur 22 gir en oversikt over funksjonalitet som er vurdert som
nødvendig fo r felles journalløsning. Figur 23 viser funksjonalitet som bør avklares gjennom
leverandørdialogen i anskaffelsen.

Figur 22 Oversikt over journalløsningens obligatoriske funksjonelle områder

Figur 23 Ov ersikt over funksjonelle områder som skal avklares under anskaffelsen.
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3.1.2 A rbeidsomfang for Programmet Akson j ournal

Med utgangspunkt i konseptbeskrivelsen i kapittel 1.1.5 og prosjektstrategi en for f elles
kommunal journal løsning som beskriver hvordan tiltaket skal styres og gjennomføres, gir
dette kapittelet en beskrivelse av de aktivitetene og leveransene som e r nødvendige for å
gjennomføre tiltaket. Beskrivelsen av arbeidsomfang skiller på a ktivitet er og leveranser som
skal gjennomføres av Programmet Akson j ournal og aktiviteter og leveranser som hver
enkelt kommune må gjennomføre i forbindelse med innføring.

Tabell 19 Arbeidsomfang for Programmet Akson j ournal

K ostn adsområd e Beskrivelse

Programledelse Omfatter ledelse og administrasjon av programmet og nødvendig ekstern
kvalitetssikring. Aktivitetene er varighetsdrevet og pågår i peri oden 2021 - 2030.

Programorganisasjonen etableres ved oppstart av tiltaket og er oper ativ
gje nnom anskaffelsesfasen, etablering - og tilpasningsfasen og innføringsfasen.
Bemanningen omfatter blant annet program - og prosjektledere, prosjektkontor ,
planressurse r, analyse, kost/nytte/gevinstrealisering, finansiering, helsefaglig
ledelse, jurid iske res surser og arkitekter på ledernivå.

På grunn av tiltakets omfang er det antatt behov for ekstern kvalitetssikring og
tredjepartsvu r deringer i hele programmets levetid. Det er antatt at behovet er
størst i anskaffelsesfasen fordi erfaring fra referan seprosje kter peker på
behovet for uavhengige tredjepartsvurderinger av tilbudte løsninger .

Forberede og gjennomføre
anskaffelser

Omfatter arbeid knyttet til hele prosessen fra utarbeidelse av
konkurransegrunnlag, inkludert nødvendige juridiske vurderinger opp mot
anskaffelsesregelverket, utarbeidelse av krav - og evalueringsmodell og
forankring av konkurransegrunnlaget blant kommunene og helsepersonell i
ko mmunal helse - og omsorgstjenest e, til valg av leverandør og signering av
kontrakt.

I henhold til kontr aktstrat egien skal det gjennomføres mellom 2 og 4 store og
krevende anskaffelser .

Leverandørstyring De inngåtte kontraktene med leverandører skal følges opp og styres . D ette bør
gjøres av et team som er uavhengig av de programressursene som jobber med
lev erandøre ns ressurser i programmet.

Lisenskostnader for
journalløsning en

Lisenskostnaden er leverandørens pris på å gi virksomheter rett til å bruk e
programvaren for journalløsningen. Siden det langsiktige målet er at alle
kommuner og fastleger utenfor Mid t - Norge skal ta i bruk den nye
journalløsningen legger kostnadsrammen til grunn 100 prosent deltakelse .

Selv om dette er kostnader som er antatt å først påløpe når enkeltkommuner
tar i bruk løsningen, er det i anskaffelsesfasen og kontraktsinngåelsen at d isse
kos tnadene påvirkes. De er derfor lagt inn i kostnadsrammen for Programmet
Akson j ournal.

Etablering og tilpasning av
journalløsning –
levera ndørkostnad

Etter at kontrakt er inngått med valgt (e) leverandør (er) skal journalløsningen
etableres og sette s opp i kontekst av norsk kommunal helse - og
omsorgstjeneste. Dette omfatter alt fra utvikling av ny funksjonalitet, eventuell
oversettelse av kode verk og terminologi til norske forhold og leverandørens
ressursbidrag inn i arbeidet med standardisering og h elsefagl ige vurderinger.

Integrasjoner Den nye journalløsningen skal integreres med alle eksisterende nasjonale e -
helseløsninger som e - resept, k jernejournal, h elsenorge.no og
meldingsutveksling. I tillegg skal løsning for identitets - og tilgangsstyring
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in tegreres med journalløsningen, og journa lløsningen skal kunne integreres
med kommunenes administrative systemer.

Identitet - og
tilgangsstyring

D en felles kommunale journalløsningen skal ha et høyt sikkerhetsnivå. Det vil
være nødvendig med en egen løsning for til gangsstyring (I GA), og det lagt opp
til at alle som skal ha tilgang må kunne identifisere seg med høyt
sikkerhetsnivå (f or eksempel eI D og PKI - kort ). for al le som skal ha tilgang til
journalløsningen. Det må etableres fødereringstjenester eller gre nsesnitt slik at
kommunene selv kan vedlikeholde tilganger. I tillegg vil det være nødvendig
med særlig kontroll av privilegerte tilganger (PAM).

Sentral infrastru ktur til
journalløsning

F elles kommunal journalløsning vil ha høye krav til sentral infrastr uktur nå r det
gjelder oppetid, responstid og tilgjengelighet. I tillegg er det antatt at det av
sikkerhet - og beredskapshensyn vil være behov for mer enn én install asjon.
Det er lagt til grunn at sentral infrastruktur for løsningen kan kjøpes som en
tjenes te, og k ostnadene påløper i takt med økt bruk av løsningen.

Felleskostnader knyttet til
k onvertering og migrering

D et må utarbeides en felles strategi for migreri ng og konvertering av data fra
eksisterende journalsystemer til den nye journal løsningen. De t er lag t til grunn
at det vil være elementer av en konverterings - og migreringsløsning som vil
være gjenbrukbar på tvers av kommunene som skal gå over til ny felle s
journalløsning, og at programmet også tar ansvar for å etablere løsningene
som kan gjenbru kes på t vers.

Informasjonssikkerhet og
personvern

Informasjonssikkerhet og personvern må ha høyt fokus gjennom hele
programmet, og det er lagt til grunn at det et ableres et eget team som jobber
med dette i gjennomføringen av programmet.

Helsefag Det vi l være n ødvendig å ta mange valg av helsefaglig betydning , både i
anskaffelsesfasen , etablerings - og tilpasningsfasen, innføringsfasen og drift - og
forvaltningsfasen. Dette vil for eksempel være valg i utarbeidelse av
konkurransegrunnlag og evalueringskrit erier og vurdering av leverandørene ,
v alg rundt hva som skal være felles konfigurering innen forskjellige områder,
hva som skal dokumenteres struktu rert, utvalg av kunnskapsstøtte og hvordan
denne skal vises, og oppsett av prosess - og beslutningsstøtte. De t helsef aglige
teamet vil være ansvarlig for disse vurderingene og sikre forankring med sektor
gjennom en helsefaglig beslutningsstruktur.

Sent r al e
i nnføringsaktiviteter

Her inngår arbeid med i nnføringsaktiviteter, kommunikasjonsaktiviteter,
koordinering , opplær ing , og tekniske forberedelser. Tekniske forberedelser
handler om å understøtte kommunenes forberedelser til innføring av mer
teknisk art. Det vil si planlegging og forberedelse av migrering og konvertering,
forberede implementering av identitets - og tilga ngsstyring og veiledning fra
se ntralt hold, eksempelvis til kartlegging av " as is " og "to be" situasjon og for å
planlegge utrulling.

Kursutvikling Det skal utvikles klasseromskurs og e - læring som kan brukes av
helsepersonell som skal ta i bruk ny felles journalløsning.

Brukerstøtte/kontaktsenter Når journal løsningen innføres må helsepersonell ha et sted å henvende seg
ved spørsmål . Brukerstøtte/kontaktsenter må etableres i forkant av innføring.
Driften av brukerstøtten/kontaktsenteret er ansett som en d el av drift - og
fo rvaltningsaktivitetene til "Akson journal AS" .

3.1 .3 Lokale innføringsaktiviteter

Innføring av felles kommunal journal løsning krever forberedelser for å fungere godt . I praksis
vil hver enkelt kommune gjøre en planlegging lokal t av hva innføri ngen vil kreve i a kkurat
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deres kommune. Vurderingene som her presenteres er generiske for å gi et samlet anslag
på hva som kreve s av kommunene for å innføre felles kommunal journalløsning .

Tabell 20 Arbeidsomfang for felle s mottak s prosjekte r

K ostnadsområde Beskrivelse

Prosjektledelse Omfatter et sentralt sekretariat for å understøtte den foreslåtte modell en for
organisering av kommunene .

Omfatter regional prosjektledelse i henhold til modellen for organisering av
kommunene .

Omfatt er lokal prosjektledelse. Det er antatt at kommuner med færre en 10 000
innbygger e går sammen 5 og 5 for å etablere felles mottaksprosjekter. Dette gir
1 34 mottaksprosjekter.

Opplæring Det skal gjennomføres opplæring av mellom 160 000 og 200 000
helseper sonell som skal bruke løsningen. Opplæringen omfatter
systemopplæring tilpasset tjenesteområde og profesjon, og opplæring i nye og
endrede arbeidsprosesser.

Superbrukere For hver 10. sluttbruker av journalløsningen skal det også læres opp é n
super bruker s om skal bidra i perioden rett i etterkant av go - live. Det er antatt at
superbrukerne må bruke all sin tid på å støtte annet helsepersonell de tre
første ukene etter at ny journalløsning er tatt i bruk. Superbrukerne vil ha behov
for mer opplæring e nn slutt brukerne.

Konvertering og migrering
- virksomhetskostnader

Selv om det fra sentralt hold er utviklet programvare for konvertering og
migrering, må hver enkelt virksomhet påregne aktiviteter og kostnader på dette
området. Dette vil blant annet vær e knyttet til tilpasning av programvaren fordi
journalsystemene er ulikt konfigurert, og test/verifisering av konverteringen og
migreringen.

Erfaring fra referanseprosje kter viser også at det ved konvertering og migrering
av data til nye systemer kan følge med et s tort arbeid knyttet til å rydde i gamle
data.

Lokal infrastruktur og
tekniske forberedelser

Hver enkelt kommune må gjøre en kartlegging og vurdering av sin eks isterende
infrastruktur og se på behovet for oppgradering av denne i forkant av at de ta r i
bruk felles journalløsning. Dette kan både handle om å sikre tilstrekkelig
nettverkskapasitet, og at man har på plass pc - er, nettbrett og liknende som er
kompatibel t med den nye journalløsningen

3.1.4 Håndtering av endringer i programmet

P rogrammet skal hån dtere en dringer som oppstår i programmets omgivelser,
rammebetingelser, mål eller forutsetninger og andre uplanlagte situasjoner. Når det oppstår
en endring må særlig k onsekvensen for programplanene, kostnadsestimatene,
måloppnåelse og gevinster vurderes. Programk ontoret må sikre at programmets styrende
dokumenter oppdateres med besluttede endringer og at endringene kommuniseres ut i
programorganisasjonen med de underlig gende prosjektene og til berørte interessenter. I og
med at det er kommunene som skal re alisere gevinstene av tiltaket, og fordi tiltaket påfører
kommunene kostnader i forbindelse med innføring, er det viktig at konsekvensen av en
endring også tar høyde fo r hvordan den påvirker kostnadene og gevinstene i kommunene,
utenfor kostnadsrammen til Programm et Akson j ournal.
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Systematisk håndtering av endring er er en integrert del av MSP - og P rince 2 - rammeverket
som programmet og de underliggende prosjektene skal styres etter. Programmet vil legge
planer og estimater fra KS2 til grunn som baseline, og d okumente re endringer sammenliknet
med KS2.

3.1.4.1 Prosess og r oller for håndtering av endringer i programmet

Programleder med støtte fra programkontoret e r ansvarlig for å etablere og følge opp en
prosess for endringsstyring i programmet. Dette er en løpende og operativ prosess i
programmet som leder til beslutninger om hvilke endringer som godkjennes og ikke.
Prosessen må ivareta behovet for å følge opp en dringer som kan oppstå mange ulike steder
og sikre at konsekvensen av en endring blir vurdert helhetlig. End ringsanm odninger som
krever utløsning usikkerhetsavsetningen (opp til P85) må løftes til prosess for styring av
usikkerhet, se kapittel 2.11.6 .

Tabell 21 Prosess og roller for håndtering av endringer i p rogramme t

R olle Ansvar

Programleder Ansvarlig for å etablere prosess for endringsstyring i programmet.

Beslutter endringer innenfor sitt mandat.

Løfter beslutninger om endring til programstyret og styret i "Akson j ournal AS"
ved behov.

Programkontoret Fø lger opp prosessen for endringsstyring i programmet. Samler inn
endringsanmodninger som oppstår og sikrer at alle prosjekt ledere og
endringsansvarlig i programmet vurderer konsekvensen av endringen for sine
områder.

Vurderer kostnadskonsekvenser for progra mmet bas ert på egne analyser og
innspill fra resten av aktørene i prosessen.

Oppdaterer styringsdokumentasjon med godkjente endringer og vedlikeholder
programmets endringslogg.

Sikrer at godkjente endringer kommuniseres til hele programorganisasjonen,
unde rliggend e prosjekter, mottaksorganisasjoner i kommunene og andre
interessenter ut fra hva som er hensiktsmessig.

Prosjektledere Melder inn endringsanmodninger fra sitt prosjekt og begrunner disse.

Vurderer konsekvensen for sitt prosjekt av endringsanmodn inger so m kommer
inn fra andre.

Der prosjektet har etablert avtaler og samarbeid med prosjekter og/eller
forvaltningsmiljøer utenfor programmet er prosjektleder ansvarlig for å vurdere
konsekvenser for disse aktørene og kommunisere godkjente endringer til disse
ak tørene hvis det er relevant.

Endringsansva rlig Melder inn sine endringsanmodninger og begrunner disse. Er ansvarlig for å
melde inn endringsbehov på vegne av endringseierne.

Vurderer konsekvensen for endring og gevinstrealisering av
endringsanmodn inger so m kommer inn fra andre.

Drøfter endringsan modningen med endringseierne ved behov , og kan innstille på
at en endringsanmodning bør drøftes med programstyret før den besluttes.
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Fagansvarlig Helsefag Melder inn endringsanmodninger som følger av hels efaglige vurderinger og
begrunner disse.

Vurderer h elsefaglige konsekvenser av endringsanmodninger som kommer inn
fra andre.

Fagansvarlig
IKT/arkitektur

Melder inn endringsanmodninger knyttet til IKT/arkitektur på programnivå og
begrunner disse.

Vurderer konsekve nse r for I KT/arkitektur av endringsanmodninger som kommer
inn fra andre.

Fagansvarlig Pers onvern
og
informasjonssikkerhet

Melder inn endringsanmodninger som følge personvern og informasjonssikkerhet
og begrunner disse.

Vurderer konsekvensen for pe rsonvern og informasjonssikkerh et av
endringsanmodninger som kommer inn fra andre.

Programstyret Drøfter og gir sin innstilling knyttet til endringer som løftes til programstyret av
programleder eller endringsansvarlig.

Orienteres om relevante endringer som er g odkjent av programleder .

Programeier Beslutter vesentlige endringer der det er stor uenighet om endringen bør
godkjennes.

Disponerer forventet tillegg og kan godkjenne endringer som fører til
kostnadsendringer opp til P50 , se prosess for styring a v usikke rhet i kapittel
2.11.6 .

Styret i " Akson j ournal
AS "

Beslutter endringer som krever utløsning av midler fra usikkerhetsavsetninge n
(opp til P85) , se prosess for styring av usikkerhet i kapittel 2.11.6 .

Nasjonal e -
helseportefølje

Orienteres om endringer som får konsekvenser for andre pågående programmer
og p rosjekter.

3.1.4.2 Mulige forenklinger (kuttliste)

Arbeidsomfanget i programmet er estimert med et element av "design to cost". Det vil si at
k ost nadene e r estimert etter beste evne basert på referanseprosjekter, ekspertvurderinger
og med utgangspunkt i beskrivel ser av hva som skal gjøres og hvordan. Dette utgjør en
ramme, og p rogrammet m å i hver fase styre s slik at programmets måloppnåelse blir bes t
mulig innenfor rammen som er estimert og budsjettert. Det er ikke uvanlig med en slik
tilnærming i prosjekter og ti ltak med store I KT - elemente r. Det at kostnad er prioritert høyest
blant resultatmålene reflekterer d enne tilnærmingen .

Tabell 22 g ir en oversikt over mulige forenklinger som programmet kan vurdere dersom det
blir nødvendig for å levere felles journalløsning innenfor styringsrammen. Det er ikke
gjennomført en kost/nytte - analyse av forenklingene ettersom det vil kreve mange
ti lleggsf orutsetninger knyttet til både kostander og nytte, og usikkerheten i en slik analyse
dermed blir for stor og informasjonsverdien tilsvarende lav. Hvis programmet ser behov for å
vurdere forenklinger må dette gjøres gjennom prosessen for hånd tering a v endri nger
beskrevet i avsnitt 3.1.4.1 , der det er etablert strukturer for å ivareta helhetsperspektivet.
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Tabell 22 Mulige områder som kan vurdere s kuttes eller forenkles. Ikke i prioritert rekk efølg e

M ulige områder som kan
forenkles
(ikke prioritert rekkefølge)

Beskrivelse

Redusere omfanget av
i ntegrasjoner med lokale
administrative systemer i
kommunene.

Det er lagt opp til integrasjon med lokale administrative systemer som
understøtter arbeide t med organisering og planlegging i kommunene .
Dette gjelder for eksempel områder som ivaretas av selvstendige
økonomisystem, betalingssystem, personal - , turnus - og lønnssystem,
logistikksystem. Det er lagt opp til å etablere grensesnitt som gjør det
mulig å ut veksle informasjon mellom disse systemene og felles
journalløsning . Hvis dette blir mer ressurs - og kostnadskrevende enn
antatt er det mulig å forenkle ved å redusere ambisjonsnivået på disse
inte grasjonene. Mange kommuner har få eller ingen slike int egras joner
i dag, men har i stedet etablert manuelle rutiner og oppgaver. Noen
større kommuner har investert i slike integrasjoner, og for dem vil det
være uheldig om disse integrasjonene ikke blir vid ereført i felles
journalløsning.

Redusere ambisjonsniv ået p å
integrasjon med k jernejournal

Det er lagt opp til at felles journalløsning skal ha tett integrasjon med
k jernejournal. I nformasjonen som ligger i k jernejournal skal så langt
det er mulig gjøres tilgjengelig i arbeidsflaten i journalløsningen for
hel seper sonell som jobber i denne. En mulig reduksjon kan være å
integrere til k jernejournal portal på samme måte som k jernejournal
integreres med journalløsninger i dag.

Redusere omfanget av
funksjonal itet i journalløsningen

Figur 22 og Figur 23 vise r henholdsvis funksjonalitet i journalløsningen
som er vurdert som helt nødvendig og funksjonalitet som er vurdert
som ønskelig, men som bør avklares i leverandørdialogen i
anskaff elsen . E t mulig område for kutt er funksjonalitet som er vurdert
som ønskelig, men ikke nødvendig, det vil si funksjonaliteten som er
be skrevet i Figur 23 .

Redusere omfanget av
tjenesteområder som er omfattet

Behov sanal ysen i konseptvalgutredningen viste at det innenfor den
kommunale helse - og omsorgstjenesten var særlig fastlegen, legevakt,
institusjoner for kort - og langtidsopphold, hjemmetjenesten og
tilde lingskontoret som har hyppig samhandling med hverandre. Et
muli g område for kutt og forenklinger kan derfor være i omfanget av
tjenesteområder som er omfattet av tiltaket, og da prioritere
tjenesteområder med hyppig samhandling og der gevinstene av tiltake t
er størst.

3.2 Risikovurderinger
Det er gjennomført en ris ikovu rdering av g jennomføringen av felles kommunal
journalløsning. De identifiserte risikoelementene reflekterer usikkerheten som ble presentert i
kapittel 2.1 , men er her gjengitt på et mer operativt nivå, knytt et ti l de ulike fasene i
programmet. Risikoelementene er registrert i risikoregisteret, og må følges opp videre av
Programmet Akson jour nal når dette er etablert. Tabell 23 og Tabell 24 beskriver skalaene
som er brukt for vurdering av sannsynlighet og konsekvens .
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Tabell 23 Skala for sannsynlighetsvurderinger

N avn Sannsynlighet Beskrivelse

Meget liten (0 % - 5 %) Det er meget liten sannsynlighet for at situasjonen beskrevet i
risikoområdet oppstår .

Liten (6 % - 24 %) Denne risikoen er mulig men det har ikke oppstått før i lignende
prosjekter av denne størrelsen, eller det har vært engangstilfeller der
denne risikoen har oppstått.

Moderat (25 % - 49 % ) Denne risikoen har oppstått noen få ganger med ujevne mellomrom før.

Sto r (50 % - 74 %) Denne risikoen har oppstått flere ganger før.

Svært stor (75 % - 100 %) Denne risikoen oppstår som regel i denne type prosjekter, eller er en helt
ny risiko som e r overhengende for prosjektet.

Tabell 24 Skala for konsekvensvurdering

K onsekvens Beskrivelse

Ubetydelig
Risikoen har ingen betydning for programmets kostnad, fremdrift eller
leveransekvalitet.

Lav
Risikoen påvirker ikke kost na dsbudsjettet, men vil medføre at fremdriften blir
forsinket. Risikoen vil ikke ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp
sammenlignet med dagens situasjon.

Moderat
Risikoen har moderat betydning for konseptets kostnad, fremdrift og/eller
levera ns ekvalitet. Risikoen vil ikke ha n egative konsekvenser for ytelsen av
helsehjelp sammenlignet med dagens situasjon.

Alvorlig
Risikoen vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften betydelig, men vil ikke
ha negative konsekvenser for ytelsen av helse hj elp sammenlignet med dagens
situa sjon.

Svært alvorlig
Risikoen vil ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp og vil påvirke både
kostnadsbudsjettet og fremdriften. Denne konsekvensgraden brukes også for
risikoer som innebærer at tiltaket ikke bø r igangsettes eller bør stoppes.

3.2.1 Risiko i mobilisering - og anskaffelsesfasen

Den største risikoen i mobilisering - og anskaffelsesfasen gjelder behovet for
forpliktelsesavtaler fra et tilstrekkelig antall kommuner før kunngjøring av anskaffelse.
Tilstrek ke lig forpliktende deltake lse fra kommunene er en forutsetning for å gå videre med
tiltaket. I første omgang kan mangel på forpliktende deltakelse føre til en forsinkelse i
påvente av at flere forplikter seg, men ytterste konsekvens er at tiltaket stanses. D erfor er
konsekvensen sa tt til svært alvorlig. Ellers pekes det på styringsrisiko, risiko knyttet til selve
anskaffelsen, og risiko for at omfanget av interessenter med ulike behov kan gi forsinkelser i
prosessen med å utarbeide og beslutte konkurransegr un nlaget. Det er også en r isiko for at
det blir levert inn klager i forbindelse med nedvalg og endelig valg av leverandør.
Anskaffelsen e er av et slikt omfang at sannsynligheten for dette er stor. Konsekvensen er
vanligvis forsinkelse i videre prosess.
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Mat ri sen i Figur 24 nedenfor oppsummerer risikovurderingen for mobilisering - og
anskaffelsesfasen. Tabell 25 matrisen beskriver risikoelementene og mulige tiltak for å
redusere ri sikoen.

Figur 24 Risiko i mobilisering - og anskaffelsesfasen

Tabell 25 Risiko i mobilisering - og anskaffelsesfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

A.A1

Nødvendig rettsgrunnlag
for felles kommunal
jou rn alløsning blir ikke
vedtatt

Meget
liten

Svært
alvorlig

Ha tett dialog og forankring av planer og leveranser
i eieretat og - departementet.

A.A2

Nødvendig rettsgrunnlag
for felles kommunal
journalløsning blir
forsinket

Moderat Lav Ha tett dialog og forank ri ng av planer og leveranser
i eieretat og - departementet.

A.B1

Motstand fra
interessenter og mangel
på tillit til vurderinger gjort
av programmet og
virksomheten «Akson
j ournal AS» gjør at viktige
beslutninger forsinkes

Stor Moderat

Programmet Akson jou rn al må sammen med
deltakende kommuner j obbe aktivt med forankrin g i
kommune sektoren.

Tett samarbeid og forankring med kommunal sektor
om utarbeidelsen av en modell for organisering av
kommunene .

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjekt en e og programmene.

Etablering av struktur for helsefaglige beslutninger .

A.B2

«Akson j ournal AS» blir
forsinket i å etablere
nødvendige
beslutningsstrukturer,
finansiering og fullmakter

Moderat Moderat

Starte forberedelsene til selskapsetablering allere de
i 2020.

Ha tett dialog og forankring av planer og leveranser
i eieretat og - departementet.

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjektene og programmene.
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Programmet Akson journal må sammen med
deltakende kommuner j obbe aktivt med forankr in g i
kommune sektoren.

Inngå forpliktende avtaler om finansiering med
aktørene før oppstart.

A. B3

Modell for organisering
av kommunene bruker
lang tid på å bli etablert
og fungere

Moderat Moderat

Kommuner som går inn på eiersiden i "Akson
journal AS" sikr es innflytelse gjennom
generalforsamling og eiermøtet.

Modell for organisering av kommunene sikrer
forankring og involvering. Det må være tydelig hva
som følger av ansvar og innflytelse for kommuner
som deltar i arbeidet.

Definere rollebeskrivelser med ty de lige
kompetansekrav s om må fylles av helsepersonell
og fagpersoner fra kommunene .

A. C1

Ikke tilstrekkelig
forpliktelsesavtaler fra
kommuner for
kunngjøring av
anskaffelsen

Moderat
Svært
alvorlig

Programmet Akson journal må sammen med
deltakende kommuner j obbe aktivt med forankring i
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Utarbeide forslag til saksunderlag som kommunene
kan benytte i sine beslutningsprosesser.

Formell deltakelse og med be stemmelse fra
he lsepersonell, innbygger og pas i ent - /bruker i
gjennomføringen av programmet og i prosjektene.

A. C2
Flertallet av forpliktede
kommuner trekker seg
etter tildeling av kontrakt

Meget
liten

Svært
alvorlig

Forutsigbar og transparent anskaffels es prosess.

Sette tydelige krav og kriterier for deltakelse.

Frihet til å foreslå alternative løsningsstrategier.

Åpning for bruk av underleverandører .

Åpning for å tilby løsninger som krever utvikling .

A. D1

Forsinket mobilisering av
riktig kompetanse og
ka pasitet i programmet
for å gjennomføre
anskaffelsen

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programme t og prosjektene.

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Fokus på å videreføre kompetanse til nye faser i
gjennomføringen.

A. E1

Helsepersonell i
programmet har ikke
riktig kompetanse eller
tilstrekkelig legitimitet
som fagpersoner og/eller
ambassadører for tiltaket

Liten Moderat

Etablering av struktur for helsefaglige beslutninger .

Helsepersonellet som deltar i arbeidet må væ re
tydelig "champions" for tiltaket.

A. E2

Mange interessenter med
ulike behov forsinker
prosessen for å beslutte
konkurransegrunnlaget

Stor Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjektene.

Ansvarliggjøring av interessen te r gjennom formell
deltakelse og involvering i programorganisasjonen
og prosjektene.
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3.2.2 Risikovurdering i etablering - og tilpasningsfasen

Risikoen for at det store antallet interessenter med delvis ulike behov og delvis ulik vekting
og prioritering av behovene, fører til en løsning med høyere komp le ksitet eller større omfang
enn opprinnelig planlagt er vurdert som den største risikoen i etablerings - og
tilpasningsfasen. Dette kan få betydelige konsekvenser for kostnadene og fr emdriften, og
konsekvensen er derfor satt til alvorlig. Risikoen for at m an ikke lykkes med å mobilisere
kommunene som ikke forpliktet seg i forkant av anskaffelsen er også en hendelse med
alvorlig konsekvens, fordi lav deltakelse gir lavere måloppnåelse o g lavere nytte som følge
av tiltaket. Hvis den valgte leverandøren viser se g ikke å kunne levere på helheten likevel,
eller ikke i tilstrekkelig grad kan bidra med ekspertise for å støtte programmet i
gjennomføringen, er det også vurdert å ha alvorlig kons ekvens. Matrisen i Figur 25
opps um merer risikovurderingen for etablering - og tilpasningsfasen.

Utarbeide krav til beslutningsunderlag .

Tett samarbeid og forankring med kommunal sektor
om utarbeidelsen av en modell for organisering av
kommunene .

Utarbeide informas jo nsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

A.G1

Ikke tilstrekkelig utvalg av
tilbydere som klarer å
levere innenfor rammene
av konkurransen

Moderat Alvorlig

Forutsigbar og transparent anskaffelsesprosess.

Sette tydelige kra v og kriterier for deltakelse.

Frihet til å foreslå alternative løsningsstrategier.

Åpning for bruk av underleverandører .

Åpning for å tilby løsninger som krever utvikling.

A.G2

Beslutninger knyttet til
valg av leverandør(er)
påklages

Stor Moderat

Foruts ig bar og transparent anskaffelsesprosess.

Sette tydelige krav og kriterier for deltakelse.

Tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å
gjennomføre anskaffelsen på en ryddig og korr ekt
måte.

A.H1

Mangelfull koordinering
og styring av
avhengigheter mot
pågå en de prosjekter og
programmer, nasjonale
løsninger og samhandling
s teg 1

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjektene.

Utarbeide krav til beslutningsund erlag .

Etablere avtaler og felles planer mellom prosjekter
s om har leveranser som avhenger av hverandre.
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Figur 25 Risikovurdering i etab lering - og tilpasningsfasen

Tabell 26 beskriver risikoelementene og mulige tiltak for å redus ere risikoen.

Tabell 26 Risikovurdering i etablering - og tilpasningsfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

E.B1

Endringer i oppgaver og
ansvarsfordeling for
utførelse av helse - og
omsorgstjenester

Moderat Lav

Krav om at løsningen ska l kunne tilpasses
endringer i rammebetingelser og struktur.

Krav om at konseptet skal ha en arkitektur som
legger til rette for innovasjon og tjenesteutvikling
i helse - og omsorgssektoren.

Fokus på arkitekturstyring i gjennomføringen av
tiltaket.

E.B 2

Mo tstand fra interessenter
og mangel på tillit til
vurderinger gjort at
programmet gjør at viktige
beslutninger forsinkes

Moderat Moderat

Ansvarliggjøring av interessenter gjennom
formell deltakelse og involvering i
programorganisasjonen og prosjektene.

Eta blering av struktur for helsefaglige
beslutninger .

Utarbeide krav til beslutning sunderlag .

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjektene og programmene.

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasj onsm ateriell som kan
benyttes i arbeidet med forankring og
mobilisering.

E.B3

Kompleksitet i
styringsmodellen gjør at
viktige beslutninger
forsinkes

Liten Alvorlig

Tydelig beskrivelser av roller og mandater for
aktørene i styringsmodellen.

Evaluering av styr ingsmodellen etter 6 måneder
og ett år for å vurdere effektiviteten og
identifisere eventuelle tiltak.

E.C1
Lykkes ikke med å
mobilisere kommuner
som ikke forpliktet seg

Liten Moderat
Aktivt arbeid med forankring og m obil isering
kommune sektoren.
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tidligere, til å delta i
tiltaket

Utarbeide informasjonsmateriell som kan
benyttes i arbeidet med forankring og
mobilisering.

E. C2

Lykkes ikke med å
mobilisere selvstendig
næringsdrivende fastleger
til å ønske å representere
fastlegene i arbeidet i
programmet.

Lit en Lav

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan
benyttes i arbeidet med forankring og
mobilisering.

Ansvarliggjøring av interessenter gjennom
formell deltakelse og involvering i
programorgani sasj onen og prosjektene.

Etablering av struktur for helsefaglige
beslutninger .

Finne de riktige ressursene til nøkkelposisjoner i
prosjektene og programmene.

E. C3

Mange interessenter med
ulike behov fører til økt
kompleksitet og/eller økt
omfang

Stor Al vorl ig

Ansvarliggjøring av interessenter gjennom
formell deltakelse og involvering i
programorganisasjonen og prosjektene.

Kommuner som går inn på eiersiden i "Akson
journ al AS" sikres innflytelse gjennom
generalforsamling og eiermøtet.

Etablere en proses s fo r håndtering av endringer
i programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

E. D1

Mangelfull rekruttering av
kompetanse og kapasitet i
programmet for å
gjennomføre etablerings -
og tilpasningsfasen

Moderat Moderat

Re krut tere i tråd med tydelige
kompetansebehov.

O verføre kompetanse mellom de ulike fasene i
programmene og prosjektene .

Starte arbeidet med mobilisering og etableri ng
av gjennomføringsorganisasjonen tidlig.

Synliggjøre ansvar og innflytelse som ligger i
ro llen e for å gjøre det attraktivt å delta.

Kommuner som forplikter seg må også forplikte
seg til å bidra med ressurser inn i tiltaket.

E. E1

Helsepersonell i
programmet har ikke riktig
kompetanse eller
tilstrekkelig legitimitet som
fagpersoner og/eller
amba ssad ører for tiltaket

Liten Alvorlig

Rekruttere i tråd med tydelige
kompetansebehov.

Fokus på å videreføre kompetanse til nye faser i
gjennomføringen.

Etablering av struktur for helsefaglige
beslutninger .

Helsepersonellet som deltar i arbeidet må være
tyde lig "champions" for tiltaket.

E. F1

Undervurdert
kompleksitet knyttet til
blant annet konvertering s -
og migreringsstrategi og

Moderat Moderat

Starte arbeidet med migrerings - og
konverteringsstrategi tidlig.

Starte arbeidet me d id entitets - og tilgangsstyring
tidlig.
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identitets - og
tilgangsstyring

Etablere en prosess for håndtering av endringer
i programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

E.G1

Mangelfull evne hos valgt
leverandør av felles
kommunal journalløsning
til å l evere på helhet og
understøtte programmet
med nødvendig
ekspertise innen
etablering - og tilpasning

Moderat Alvorlig

Forutsigbar og transparent anskaffelsesprosess.

Sette tydelige kvalifikasjons krav og kriterier for
deltakelse (robusthet, kapasitet og k ompe tanse) .

Frihet til å foreslå alternative løsningsstrategier.

Åpning for bruk av underleverandører .

Åpning for å tilby løsninger som krever utvikling.

E.G2
Mangelfull mobilisering fra
leverandør etter signert
kontrakt

Moderat Alvorlig Sette tydelige og kriterier for deltakelse.

E.H1

Mangelfull koordinering
og styring av
avhengigheter mot
pågående prosjekter og
programmer, nasjonale
løsninger og samhandling
s teg 1

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjekten e.

U tarbeide krav til beslutningsunderlag .

Etablere avtaler og felles planer mellom
prosjekter som har leveranser som avhenger av
hverandre.

3.2.3 Risikovurdering i innføringsfasen

Den største risikoen i innføringsfasen er vurdert å være at styringsmo dellen for til taket ikke
har tilstrekkelig mandat til å håndtere omfattende krav om lokale variasjoner i oppsett av
løsning. For stor lokal variasjon kan utfordre målet med tiltaket, gi økte innføringskostnader
og gi økte drift - og forvaltningskostnader. D et siste k an g i en varig høyere kostnad, og
konsekvensen er derfor vurdert som alvorlig. Risikoen for at mottaksprosjektene ikke
etableres i tide, ikke klarer å mobilisere helsepersonell som kan være gode ambassadører i
endringen som skal skje og risikoen for at de ikke klarer å gjennomføre den planlagte
opplæringen er også trukket fram som en hendelse med alvorlig konsekvens. Risikoen for at
man ikke klarer å mobilisere de siste kommunene vil fortsatt være en risiko i innføringsfasen.

Matrisen i Figur 26 oppsummerer risikovurderingen for etablering - og tilpasningsfasen. Tabell
27 beskriver ri sikoelementene og mulige tiltak for å redusere risikoen.
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Figur 26 Ris iko vurdering i innføringsfasen

Tabell 27 Risikovurdering i innføringsfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

I.C1

Lykkes ikke med å
mobilisere kommuner
som ikke forpliktet seg
tidligere til å ta i bruk
felles journalløsning

Moderat Alv orlig

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Stille tydelige krav til journalløsningene for aktører
som velger å stå utenfor tiltaket.

I .C2

Lykkes ikke med å
mobilisere et stort
omfang av selvstendig
næringsdrivende
fastleger til å ta i bruk
felles kommunal
journalløsning

Stor Moderat

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan ben ytt es i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Stille tydelige krav til journalløsningene for aktører
som velger å stå utenfor tiltaket.

I.C3

Styringsmodellen har
ikke tilstrekkelig
mandat til å håndtere
for omfattende krav om
lokale variasjoner i
oppse tt av løsning som
gir høyere innførings - ,
drift - og
forvaltningskostnader

Stor Alvorlig

Etablere prosess for endrings håndtering som
synliggjør kostnaden og konsekvensen ved
endringer som følger av lokale tilpasninger.

Arkitektur som gir fleksibilitet som er nødvendig for
å legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling i
helse - og omsorgssektoren.

I.C4

Stor variasjon i
kommunene når det
gjelder hvordan felles
kommunal
journal løsning innføres
i den enkelte kommune
(rekkefølge på
tjenesteområder, tid f or
innføringsløp etc . )

Stor Moderat

Aktivt arbeid med forankring og mobilisering
kommune sektoren.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes i
arbeidet med forankring og mobilisering.

Tydelig kommunikasjon rundt fordeler med et
standardisert innføri ngs løp .

Løpende læring fra gjennomførte innføringsløp og
erfaringsoverføring til nye kommuner .
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I.G1

Mangelfull evne hos
valgt leverandør av
felles kommunal
journalløsning til å
levere på helhet og
understøtte
programmet med
nødvendig ekspertise
innen innf øri ng

Moderat Alvorlig
Sette tydelige kvalifikasjonskrav og kriterier for
deltakelse (robusthet, kapasitet og kompetanse).

I.I1

Mangelfull kapasitet og
kompetanse i
mottaksprosjektene
(blir ikke etablert som
planlagt, klarer ikke
mobilisere
helsepersonell so m er
gode ambassadører for
tiltaket, klarer ikke
gjennomføre
tilstrekkelig opplæring)

Moderat Alvorlig

Tydelig kommunikasjon fra sentralt program rundt
nødvendig kompetanse og kapasitet i de lokale
mottaksprosjektene.

Løpende læring fra gjennomførte inn før ingsløp og
erfaringsoverføring til nye kommuner.

Kompetanseoverføring og materiell fra sentralt
program til de lokale mottaksprosjektene.

I.I2

Undervurdert
kompleksitet i
konvertering og
migrering

Moderat Moderat

Starte arbeidet med migrerings - og
konv ert eringsstrategi tidlig.

Etablere en prosess for hå ndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

I.I3

Undervurdert
kompleksitet til å
integrere med
kommunenes admini -
strative funksjoner

Stor M ode rat

Starte arbeidet med å kartlegge og planlegge
arbeidet tidlig.

Stille krav til grensesnittene i de administrative
løsningene.

3.2.4 Risikovurdering i drift - og forvaltningsfasen

Den største risikoen i drift - og forvaltningsfasen knytter seg til å håndtere en dringsønsker fra
mange ulike interessen ter. Store lokale tilpasninger kan føre til høye kostnader i denne
fasen. Samtidig skal drift og forvaltning skje parallelt med innføring til nye kommuner, og
programmet blir nødt til å håndtere både endringsønsker fr a kommuner som har tatt i bruk
løsninge n, samtidig som nye kommuner ønsker sine lokale tilpasninger. Opplevd manglende
prioritering av endringsbehov for kommunene kan føre til misnøye mot "Akson journal AS" og
mot journalløsningen. Lav responstid, oppet id og tilgjengelighet er også risikoelemen ter i
denne fasen.

Matrisen i Figur 27 oppsummerer risikovurderingen for etablering - og tilpasningsfasen. Tabell
28 beskriver risik oel ementene og mulige tiltak for å redusere risikoen.
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Figur 27 Risikovurderinger i drift - og forvaltningsfasen

Tabell 28 Risikovurderinger i drift - og forvaltningsfasen

N O Risikobeskrivelse S K Tiltak

D. 1

M anglende evne i
løsningen til å håndtere
uforutsette fremtidige
behov

Moderat Alvorlig

Krav om at konseptet ska l legge til rette for
innovasjon og tjenesteutvikling i helse - og
omsorgssektoren .

Krav om at løsningen skal kunne tilpasses
endringer i ramm ebe tingelser og struktur, eks.
ansvarsoverføringer eller endret oppgaveløsning i
helse - og omsorgstjenesten, samt endret
organisering i eller sammenslåing av kommuner.

God arkitekturstyring i hele gjennomføringen av
tiltake t.

D.2

Manglende kapasitet til å
h åndtere både innføring og
drift og forvaltning i
parallell

Moderat Moderat

Planlegge faseovergang fra etablering/tilpasning
og utvikling til FDVU på et tidlig tidspunkt.

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov .

Vurdere bruk av ressursforsterkning fr a
leverandørmarkedet.

D.3
For lav responstid, oppetid
og tilgjengelighet i
løsningen

Liten
Svært
alvorlig

Stille tydelige krav i anskaffelsesprosessen.

Fokus på responstid, oppetid og tilgjengelighet i
etablering - og tilpasningsfasen.

Etablere en prose ss for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

God arkitekturstyring i hele gjennomføringen av
tiltaket.

D.4

Styringsmodellen
håndterer ikke ulike
endringsbehov hos
kommunene

Liten Mode rat

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.
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Evaluere styringsmodellen for å vurdere
ef fektiviteten og identifisere eventuelle tiltak.

D.5
Manglende kapasitet til å
håndtere endringsbehov
fra kommunene

Moderat Moderat

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Starte arbeidet med mobilisering og etablering av
driftsorganisasjonen tidlig.

D.6
Manglende kapasitet til å
håndtere kritiske feil og
mangler i løsningen

Meget
liten

Svært
alvorlig

Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Starte arbeidet med mobilisering og etab ler ing av
driftsorganisasjonen tidlig.

Etablere prosedyrer for perio disk kontroll av
løsningen.

3.3 Prosjektnedbrytningsstruktur (PN S)
Prosjektnedbrytningsstrukturen for felles kommunal journalløsning er delt opp i to
hoveddeler :

1. Programmet Akson j ournal

2. Loka le innføringskostnader

I hovedelement 1 ligger kostnadene knyttet til innføring av felles journalløsning som påløper,
og som kan styres og påvirkes av Programmet Akson journal. Kostnader til innføring av felles
journalløsning som påløper i lokale mottakspr osj ekter når den enkelte kommuner velger å ta
i bruk den nye journalløsningen ligger i hovedelement 2. Se Figur 28 under for oversikt over
arbeidspakkene som ligger under de to hoveddelene. Dis se arbeidspakkene utgj ør
grunnlaget for kostnadsestimatene.
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Figur 28 Prosjektnedbrytningsstruktur for felles kommunal journalløsning

3.4 K ostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan
I dette kapittelet presenteres investeringskost nadene uten neddiskont erin g, inkludert
merverdiavgift for både grunnkalkyle, basisestimat, P50 og P855. Kostnadene er estimert
basert på erfaringstall fra referanse prosjekter, dialog med markedet, samt estimater for
arbeidsomfang for ulike kostnadskomponenter. V edlegg H Kostnad sana lyse og finansiering
beskriver detaljerte forutsetninger for kostnadsestimatene , samt kostnadene brutt ned på
hvert enkelt underelement i PNS strukturen.

Grunnkalkylen er estimert, og det er deretter lagt til et p åslag for uspesifiserte kostnader i
he nhol d til vanlig praksis. Det er lagt til 5 prosent uspesifisert på betalbare kostnader i
estimatene .

På oppdrag fra Direktoratet for e - helse har Atkins gjennomført en usikkerhetsanalyse , se
vedlegg I Usikkerhetsanaly se . Usikkerhetsanalysen består av en v urde ring av
estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet som gjennom en stokastisk modell estimerer et
forventet tillegg (påslag på basiskostnad opp til P50) og usikkerhetsavsetningen (påslag fra
P50 til P85) .

5 P 50 og P85 viser til en san nsynlighe tsfordeling på kostnadsestimatene. Det er 50 prosent sannsynlighet for at
den faktiske kostnaden blir lavere enn P50 (og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere). Det er 85 prosent
sannsynlighet for at den fa kti sk e kostnaden blir lavere en n P85.
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Kostnadene er helhetlig re - estimert sammenliknet med konseptvalgutredningen og KS1.
Vedlegg H Kostnadsanalyse og finansiering redegjør for utviklingen og endringene i
kostnadene fra KS1.

3.4.1 Kostnads ramme og usikkerhetsavsetning for P rogrammet
Akson j ournal

Kostnadsramme og styringsmål for Programmet Akson j ourn al bør begrenses til kostnader
som kan styres og kontrolleres av " Akson j ournal AS " , altså kostnadene knyttet til
kostnadsområde 1 .

Kostnadsrammen for Programmet Akson j ournal inkluderer kostnader til programledelse,
forberede og gjennomføre anskaffel ser, leverandørstyring, kjøp (lisenser) og tilpasning av
journalløsningen , utvikling av integrasjoner, etablering av tilgangsstyring,
informasjonssikkerhet og personvern, felleskostnader knyt tet til konvertering, kostnader
knyttet til arbeidet med helsefag lig standardisering, sentralt innføringsprosjekt og kostnader
til utvikling av e - læring og klasseromsundervisning.

• Kostnadsrammen for tiltaket settes til 5,9 milliarder, som tilsvarer P85 - kos tnaden.

• Styrings ramme for programmet settet til 4,8 milliarder, s om t ilsvarer P50 - kostnaden.

Tabell 29 viser oppbyggingen av kostnadsestimatet for Progra mmet Akson j ournal.

Tabell 29 Kostnadsestimat for Programmet Akson j ournal

K ostnadsestimat Beløp , gitt 100 prosent deltakelse 6

(Millioner 2019 - kroner, inkludert mva., ikke nåverdijustert)

Grunnkalkyle 3 670

Basisestimat 1 3 84 5

P502 4 7 55

P853 5 9 15

Standardavvik 21 %

Sannsynlighet for basis 17 %

I nvesteringsperiode er 2021 - 2030. Tallene er rundet til nærmeste fem millioner.
1) Basisestimat = grunnkalkyle + uspesifisert . Uspesifisert er anslått til 5 prosent av betalbare kostnader.
2) P50 = basisestimat + forventet tillegg. Forventet tillegg er estimert i egen usikkerhetsanalyse.
3) P85 = forventet kos tnad + usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetning er estimert i egen u sikkerhetsanalyse.

3.4.1.1 Drivere til usikkerhet i kostnadsestimatet

Usikkerhetsanalysen viser at forventet tillegg er estimert til 910 millioner kroner og
usikkerhetsavsetningen er estime rt t il 1 160 millioner kroner inkludert mva. Dette gir et P50 -
estimat på 4 7 55 millioner kroner, og et P85 - estimat på 5 915 millioner kroner.

De viktigste driverne til usikkerheten er:

6 Ved forventet deltakelse (kommuner som omfatter 85 prosent av innbyggerne og 60 prosent av
fastlegene utenfor Midt - Norge) vil P85 for Programmet Akson j ournal være 5,6 milliarder kroner
ink ludert mva. og P50 være 4,5 mi ll iarder kroner inkludert mv a.
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• det lange og komplekse innføringsløpet

• risiko for økt omfang som følge av nye lovpålagte krav eller som følge av krav fra
intere ssentene som oppstår i løpet av programmets levetid

• usikkerhet rundt utfallet av anskaffelsen

• grensesnittet mellom investeringskostnader og drift - og forvaltningskostnader, for
eksempel ved at kostn ader som er kategorisert som drift - og forvaltningskostnad er
som følge av tjenestekjøp, av ulike årsaker likevel må finansieres som en
investeringskostnad

• estimatusikkerheten knyttet til enkeltdeler av kostnadsestimatet

3.4.1.2 Kostnader som avhenger av deltakelse

Kos tnadsrammen og styringsrammen tar høyde for at felles journalløsning innføres til alle
kommuner og fastleger utenfor Midt - Norge. Resultatmålet for programmet er at felles
journalløsning skal være innført til kommuner som minimum omfatter 85 prosent av
befo lkningen utenfor Midt - Norge innen 2030. Resultatmålet er satt til 85 prosent fordi tiltaket
er frivillig . Fordi det langsiktige målet for tiltaket er 100 prosent deltakelse er det valgt å sette
kostnadsramme og styrings ramme tilsvarende 100 prosent del take lse

Av kostnadene i styringsrammen for Programmet Akso n j ournal er det primært
lisenskostnader for den nye journalløsningen og infrastruktur for tilgangsstyring som
avhenger av deltakelse .

3.4.2 Lokale innføringskostnader

Innføring av felles kommunal journa l løs ning vi l bety at hver enkelt kommune må planlegge
hva innføringen vil kreve i akkurat sin kommune. Her presenteres et aggregert anslag på hva
de lokale mottaksprosjektene samlet sett vil koste for kommunene. Usikkerhetsanalysen
vurderte også usikkerhet en i dette anslaget, så det er laget et P50 og et P85 - estimat, selv
om disse ikke kan knyttes til formelle styringsnivåer i styringsmodellen.

Disse kostnadsestimatene dekker i all hovedsak det som er beskrevet i avsnitt 3.1.3 om
lokale innføringsaktiviteter . Når det gjelder kostnader til lokal infrastruktur er dette ikke
estimert. D et er for stor variasjon mellom kommunene når det gjelder situasjonen i dag. Det
er antatt a t kommuner med stort etterslep på dette o mråd et uansett vil ha behov for å gjøre
oppgraderinger før 2030 for å kunne håndtere en aldrende befolkning og befolkningens
forventninger om mer digitale tjenester.
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T abell 30 Lokale innføringskostnader

K ostnadsestimat Belø p , git t 100 prosent deltakelse 7

(Millioner 2019 - kroner, inkludert mva . , ikke nåverdijustert )

Grunnkalkyle 3 7 80

Basisestimat 1 3 830

P502 4 0 60

P853 4 4 65

I nvesteringsperiode er 2021 - 2030. Tallene er rundet til nærmeste fem millioner.
1) Basisestimat = g run nkalkyle + uspesifisert . Uspesifisert er anslått til 5 % av betalbare kostnader.
2) P50 = basisestimat + forventet tillegg. Forventet tillegg er estimert i egen usikkerhetsanalyse.
3) P8 5 = forventet kostnad + usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetni ng er estimert i egen usikkerhetsanalyse.

3.4.2.1 Drivere til usikkerhet i lokale innføringskostnader

Forventet tillegg er estimert til 230 millioner kroner og usikkerhetsavsetningen er estimert til
4 10 millioner kroner inkludert mva. Dette gir et P50 - estimat på 4 0 60 millioner kroner, og et
P85 - estimat på 4 4 65 millioner kroner.

De største driverne til usikkerheten i de lokale innføringskostnadene er:

• det lange og komplekse innføringsløpet

• kommunenes mulighet og evne til å gjennomføre innføringsløpet som planla gt

• fas tlegenes vilje til å bytte journalsystem

• kompleksiteten og omfanget av konvertering og migrering

• estimatusikkerheten knyttet til enkeltdeler av kos tnadsestimatet

Det er den enkelte kommune som beslutter sine kostnadsrammer og som må styre
usikkerhete n k nyt tet til kostnader i de lokale mottaksprosjektene. Samtidig vil beslutninger og
valg som fattes i det sentrale programmet kunne påvirke kostnadene k nyttet til det lokale
innføringsarbeidet i positiv og negativ retning. Endringsansvarlig i programmet v il vær e
ansvarlig for å flagge slike muligheter og risiko som oppstår og ivareta disse konsekvensene
i vurderingene i programmet.

3.4.3 Finansiering

Felles kommunal journalløsning finansieres av kommunene. Staten finansierer imidlertid
program - og myndighetsopp gav er, som også er en vesentlig andel av de faste
investeringskostnadene i journalløsningen.

3.4.3.1 Fordeling av kostnader

K ostnadene til felles kommu nal journalløsning fordeles mellom staten og kommunene.
Staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til progra m - og myndighetsoppgaver, mens
kommunene dekker resten av kostnadene knyttet til kjøp, etablering, innføring og drift - og
forvaltning av den fel les kommunale journalløsningen. Kommunene må ta kostnaden knyttet

7 Ved forventet deltakelse (kommuner som omfatter 85 prosent av innbyggerne og 60 prosent av
fastlegene utenfor Midt - Norge) vil P85 for de lokale innføringskostnadene være 3,8 milliarder kroner
i nkludert mva. og P50 være 3 ,5 mi lliarder kroner inkludert mva.
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til eventuell utløsning av usikkerhets avsetnin gen (P 85). Lokale innføringskostnader dekkes i
sin helhet av den enkelte kommune .

Kommunenes kostnader knyttet til Programmet Akson journal kan deles i tre ulike grupper :

• Faste betalbare kostnader er kostnader som betales i form av en faktura eller
overfør ing , o g som er anslått i stor grad å påløpe uavhengig av hvor mange
kommuner som velger å ta i bruk journalløsningen. Dette er kostnader som kny tter
seg til oppsett og tilpasning av løsningen, etablering av integrasjoner mot nasjonale
løsninger, felleskost nad er knyttet til konvertering og identitet - og tilgangsstyring og
sentrale innføringsaktiviteter.

• Variable betalbare kostnader er kostnader so m må betales i form av en faktura eller
overføring, men som avhenger av deltakelse. Dette er kostnader knyttet t il lis enser og
identitets - og tilgangsstyring.

• Ressursbidrag er bidrag med personer fra kommunal helse - og omsorgstjeneste som
deltar i forankri ngsaktiviteter knyttet til konkurransegrunnlag og helsefaglig
standardisering. Dette er personer som bidrar i ko rte re perioder eller med små
stillingsprosenter.

3.4.3.2 Finansieringsmodell

Endelig finansieringsmodell for felles kommunal journalløsning vil blant annet avhenge av
detaljer rundt selskapsetableringen av virksomheten "Akson journal AS" som fordeling av
eierbrøk, hv ord an kommunene organiserer sitt eierskap, aksjonæravtaler og
oppkapitaliseringen av selskapet. Disse detaljene vi l ikke være avklart før det sentrale
styringsdokumentet leveres til KS2, men vil avklares i den videre prosess en . Kommunene
må i samarbeid med KS og Helse - og omsorgsdepartementet arbeide videre med disse
spørsmålene i parallell med KS2. Dersom det er 5 - 6 kommuner som velger å gå inn på
eiersiden først, må man se på finansieringsmodeller og risikoavlastning mellom de
kommunene som går i front og de kommuner som kommer etter. Kontrakten med leverandør
kan også påvirke fordelingen mellom faste og variable kos tnader og når disse påløper i tid.

Med utgangspunkt i fordeling av kostnadene og hva slags kostnader det er snakk om , blir
finansieringsmo del len på overordnet nivå som følger:

• Statens kostnader finansieres løpende, for eksempel gjennom årlig tilskudd til
virksomheten «Akson journal AS», eller gjennom innskudd av egenkapital fra staten.

• Investeringskostnader som påløper i «Akson journal AS» f ina nsi eres enten ved at
kommunene skyter kapital som de har lånt (koml. § 14 - 16) inn i virksomheten og/ eller
ved at kommunene garanterer for lån som «Akson journal AS» selv tar opp (koml. §
14 - 19).

• Kommunene, gjennom «Akson journal AS» , må etablere ordning er som jevner ut
investeringskostnaden mellom kommuner som forplikter seg og tar i bruk løsningen
tidli g og kommuner som bestemmer seg for å ta i bruk løsningen sent i
innføringsløpet.

• Kommunenes kostnader (betalbare kostnad og ressursbidrag) som påløper i eg en
virksomhet finansieres av kommunene selv gjennom deres ordinære
budsjettprosesser.

• Kommuner som t ar i bruk felles journalløsning betaler en årlig tjenestepris til "Akson
journal AS" for å dekke kostnader til drift, forvaltning og videreutvikling av l øsn ing en.
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Dersom investeringskostnadene som påløper i "Akson jour nal AS" finansieres
gjennom at "Akson journal AS" tar opp et lån, vil tjenesteprisen kunne settes slik at
den også dekker tilbakebetaling av lånet.

3.5 Gevinstrealiseringsplan
Arbeidet med endrin g o g g evinstrealisering skal sikre at nødvendige endringer oppstår og
implementeres slik at gevinster f aktisk kan realiseres og hentes ut. Hvordan P rogrammet
Akson journal skal arbeide med endring og gevinstrealisering er beskrevet i kapittel 2.3 og
2.11 .

Gevinstrealiseringsplan er et styringsverktøy som skal bidra til en strukturert oppfølging av
gevinster av offentlige tiltak. Gevinstrealiseringsplanen skal være et st yri ngs verktøy for
P rogramme t Akson journal for å sikre at sentrale gevinster følges opp o g realiseres. Som et
styringsverktøy bør planen oppdateres løpende og utvikles i takt med tiltaket, og særlig i
forbindelse med at arbeidet med gevinstrealiseringsplan er beg ynner i kommunene. Det vil
være behov for å oppdatere gevinstpotensial et nærmere ti dspunktet for innføring av felles
kommunal journalløsning som er forventet å starte i 2025 .

3.5.1 Gevinster av felles kommunal journalløsning

Felles kommunal journal løsning er be regnet å ha positive nyttevirkninger for samfunnet.
Dette er dokumentert i den samf unnsøkonomiske analysen i vedlegg J Oppdatert
samfunnsøkonomisk analyse . Basert på virkningene i den samfunnsøkonomiske analysen er
det definert fem gevinster av felle s k omm unal journalløsning . De fem gevinstene er :

• Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse - og omsorgstjeneste

• Færre uønskede hendelser i kommunal helse - og omsorgstjeneste

• Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse - og omsorgs tje nes te

• Bedre IKT - sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern

• Bedre styringsinformas jon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i
kommunal helse - og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon

Disse er ytterliggere beskrevet i vedlegg K Ge vin str ealiseringsplaner.

3.5.2 Prioritering og fordeling av gevinster

Prioritering av gevinster handler om hvilken prioritet gevinsten skal ha i gevinstarbeidet.
Prioriteringen er gjort med utgangspunkt i en vurdering av gevinstpotensialet, strategisk
viktighet , m ålb arhet, kausalitet og risiko.

Fordeling av gevinster handler om hvem som får nytte av gevinsten. Flere gevinster kan
oppstå andre steder enn der investeringen finner sted. Hvem som får nytte av gevinstene er
viktig å ta med i vurderingen av hvordan g evi nst ene omsettes.

Tab ell 31 viser hvilken prioritet de ulike gevinstene bør få i gevinstarbeidet og hvem som får
nytte av dem. Underlaget for vurderingene er nærmere beskrevet i vedlegg K
Gevinstreali serin g splaner .
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Tab ell 31 Prioritering av gevinster i gevinstarbeidet og hvem som kan få nytte av gevinstene

G evinst
Prioritet i
gevinstarbeidet

Hvem kan få nytte av gevinsten?

Færre uønskede hendelser i
kommunal helse - og
omsorgstjeneste

1

In nbygge r
Helsepersonell i kommunal helse - og omsorg stjeneste8

Kommunen
Spesialisthelsetjeneste
Samfunnet

Frigjort tid for personell som
jobber i kommunal helse - og
omsorgstjeneste

2
Innbygger
Helsepersonell i kommunal helse - og omsorgstjeneste9

Kommun en

Bedr e innbyggeropplevelse og
økt tillit til komm unal helse - og
omsorgstjeneste

3
Innbygger
Kommunen
Samfunnet

Bedre IKT - sikkerhet og enklere
ivaretakelse av personvern

4
Innbygger
Kommunen
Samfunnet

Bedre styringsinformasjon og
grunnlag for erfarin gsd eling
og kvalitetsforbedring i
kommunal helse - og
omsorgstjeneste, forskning og
innovasjon

5

Innbygger
Kommunen
Spesialisthelsetjeneste
Samfunnet
Andre

3.5.3 Gevinstrealiseringsplan for P rogrammet Akson j ournal

Gevinstrealiseringsplanen er detaljert ut i ved leg g K Ge vinstrealiseringsplaner. Dette
beskriver hvo rdan gevinster av felles kommunal journal løsning skal måles og følges opp i
P rogrammet Akson journal . P rogrammet bør operasjonalisere planen på en måte som gjør at
målinger og måloppnåelse kan sees i sam men heng f ortløpende. Det vil være nødvendig å
videreu tvikle gevinstrealiseringsplanen frem mot innføring av felles kommunal journalløsning,
og bør spesielt sees i sammen heng med det lokale gevinstarbeidet i kommunene.

Gevinstrealiseringsplanen tar utgangs pun kt i D FØs mal for gevinstrealiseringsplan og
beskr iver:

i) Hvem som er ansvarlig for at gevinsten realiseres

ii) Årsaks - og virkningssammenhengen fra tiltak til endring og g evinst

iii) Hvilke indikatorer som skal måle at nødvendig endring og gevinst oppstår

iv) Hvor of te endrin g og gevinst skal måles, og med hvilken kild e

v) Endrings - og gevinstpotensialet

vi) Hvordan gevinsten kan omsettes

vii) Risiko for redusert gevinst og hvordan risikoen kan reduseres

8 He runder selvstendig næringsdrivende fastleger og andre avtaleparter
9 Herunder selvstendig næringsdrivende fastleger og andre avtaleparter
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3.5.3.1 Nullpunktsmålinger

En nullpunktsmåling skal måle tilstanden før felles kommu nal journ al innføres i
virksomhetene , og er en viktig del av gevinstrealiseringsplanen. Dette gjør det mulig å
sammenlikne tilstanden før og etter at journal løsningen har blitt implementert. Hensikten er
altså å finne ut hva effekten av tiltaket har vært.

Pr ogramm et Akson journal må gjøre en nullpunktsmålin g av gevinstene beskrevet i
gevinstrealiseringsplanen rett før første kommune kobler seg på. For å følge med på
måloppnåelse må programmet gjøre oppfølgende målinger etter hvert som flere kommuner
kobler se g på.

F elles mottaksprosjekt må gjennomføre en nu llpunktsmåling for sine kommuner så tett opp til
implementering som mulig. Målingen bør gjennomføres per kommune slik at lokal
måloppnåelse og gevinstrealisering kan følges opp.

3.5.3.2 Følgeforskning

Forprosj ekt et for Akson har identifisert et utvalg av kvalite tsindikatorene i helse - og
omsorgssektoren , samt andre relevante indikatorer, som kan benyttes som
endringsindikatorer eller gevinstindikatorer. Det er likevel vesentlige effektområder hvor det
er nødven dig å inn hente nye data, utvikle nye indikatorer even tuelt tilpasse målemetoder til
nye områder, og å se etter uventede konsekvenser a v tiltaket . Følgeforskning kan dekke
disse behovene.

F ølgeforskning kan defineres som forskning som følger en prosess hvo r m an er opptatt av
"hvorfor ting blir som det blir" i stedet for effekter og konsekvenser (13) . Dette er en god
tilnærming til å fange opp uventede virkninger knyttet til innføring og bruk av felles kommunal
journalløsning. Im idl ertid er det behov for å innhente nye data også. B ruken av
følgeforskning bør derfor også utvide s med tilpasning av kvantitative me toder til å innhente
data på områder som ikke er dekket av eksisterende kvalitetsindikatorer. F ø lgefo r skning kan
også være et nytti g verktøy i endringsarbeidet i programmet.

Program met Akson j ournal vil ha ansvar for å initiere og koordinere behovet for f orskning.
Det kan være hensiktsmessig å ta kontakt med universitets - og hø y skolemiljøene og
Forskningsrådet tidlig for å a vkl are mu lighetene for følgeforskning.

3.6 Fremdriftspla n
Gjennomføringsstrategien for Programmet Akson journal beskriver hvordan felles kommunal
journalløsning skal gjennomføres og hvordan fasene tentativt er lagt ut i tid. Endelig
gjennomføring vil avklares i løpet av leverandørdialogen og anskaffelsen. Frem driftsplanen
viser derfor kun en oppsummering av de viktigste milepælene . En esti mert bemanningsplan
er tilgjengelig i v edlegg H Kostnadsanalyse og finansiering. Den er estimert med
utgangspunkt i period ise rte ko stnadsestimater.

Tabell 32 viser de mest sentrale milepælene i gjennomføringsstrategien for Programmet
Akson j ournal. Disse baserer seg på tidslinjen i gjennomføringsstrategien, kapittel 2.2.1 , og
er betinget på in vesteringsbeslutning i 2020.

Milepælene vil være gjenstand for re - planlegging i etterkant av gjennomført anskaffelse og
valg av leverandør.
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Tabell 32 Milepæler for Programmet Ak son journa l

# Fase Beskrivelse Frist

1 Anskaffelse M obilisering og oppstart av Programmet Akson j ournal. Januar 2021

2 Anskaffelse Forpliktelsesavtaler mellom " Akson journal AS " og et
tilstrekkelig antall kommuner er inngått.

September 2021

3 Anskaffels e K unngjør ing av konkurransegrunnlag . Høsten 2021

4 Anskaffelse Valg av leverandør(er) . Desember 2022

5 Etablering og
tilpasning

Oppstart m obilisering til etablering - og tilpasningsfasen. Januar 2023

6 Etablering og
tilpasning

" Akson journal AS " har eta ble rt en d rift - og
forvaltningsorganisasjon.

Januar 2 025

7 Etablering og
tilpasning

Oppstart innføring av ny felles journalløsning til kommunene
som vil inngå i innføringsprosjekt 1.

Januar 2025

8 Innføring Oppstart av innføring til neste kommunegruppe. Jan uar 202 6

3.7 Kvalitetssikring
Programmet Akson journa l skal gjennomføre kvalitetssikring med en strukturert og metodisk
tilnærming gjennom programmets levetid for å sikre at programmet er lønnsomt og leverer
tilfredsstillende kvalitet til de avtalte milepæ len e. Prog rammet skal ta hensyn til overordnede
ramme r , eksterne krav og til tilgrensede prosjekter og programmer som en del av
kvalitetssikringsarbeidet . Det skal legges til rette for at prosjektene kan benytte prosesser for
et sikkert og kontrollert gjen nom førings løp og at løsningene som produksjonsettes o p pfyller
krav og spesifikasjoner.

I programstyringen inngår kvalitetssikring som en av hovedaktiviteten e. Programeier vil være
ansvarlig for at programmet har en strategi for kvalitetssikring og for å fø lge krav t il
kvalitetssikringsgjennomganger som progr a mmet setter. Programleder vil være ansvarlig for
at aktiviteter knyttet til kvalitetssikring gjennomføres og dokumenteres.

Kvalitetssikringen skal i tillegg til å sikre tilfredsstillende kvalitet, kunne bi dra med innspill til å
forbedre og effektivisere r utiner og prosesse r . Resultate r fra
kvalitetssikrings gjennomgangene vil være en del av informasjonsgrunnlaget til
beslutning spunktene beskrevet i kapittel 2.2.1.5 .

3.7.1 Kvali tetssikringsområder

Programmet skal fokuser e på områdene forretningsverdi, prosesskvalitet og produktkva litet:

• Forretningsverdi: Sikre at programmet leverer verdi gjennom å styre mot gevinstene
identifisert for programmet , sørge for at resultat m ål nås og bidra til realisering av
effektmål .

• Prosess kvalitet: Sikre kvalitet og kontinuerlig forbedring i alle pr osjektprosesser.

• Produktkvalitet: Sikre at prosjektleveransene oppfyller løsningsspesifikasjon og
kvalitetskrav.
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3.7.2 Prinsipper for kvalitetssikri ng

Kvalite t skal sikres gjennom kvalitetssikringsprin sipper som tar utgangspunkt i rammeverket
fra MSP. Prinsippene setter krav til kvalitetssikringsaktiviteter både på program - og
prosjektnivå. Følgende fem prinsipper legges til grunn:

• Uavhengighet i kval ite tssikri ngen
Kvalitetssikring skal gjennomføres av uavhengige og objektive parter som ikke har
direkte tilknytning til programmet eller påvirkning på programmets leveranser.

• Integrert del av programmet og prosjektene
Kvalitetssikring skal være en integre rt del av programmet gjennom planer som
indikerer til hvilken tid programmet skal planlegge, koordinere og gjennomføre
kvalitetssikringsaktiviteter for å sikre tilfredsstillende produktkvalitet, lønnsomhet og at
programmet er innenfor avtalte kostnadsramme r, samt fo r å kunne støtte
beslutningsprosesser.

• Kval itetssikringen skal knyttes til kontrollpunkter i p rogrammet og prosjektet
Kvalitetssikringsaktiviteter skal knyttes til kontrollpunkte ne i programmet og
prosjekte ne, og til de løpende løypemeldingene so m e r planl agt underveis.

• Fokusere på risikoområder
Kv alitetssikringsaktivitetene skal være basert på uav hengige risikovurderinger med
fokus på områdene som er identifisert med høy risiko.

• Iverksette tiltak for å håndtere resultater fra kvalitetssikringen
P rog rammet skal håndtere resultater fra kvalitetssikri ngsaktivitetene på en effektiv og
konsistent måte f or å sikre at nødvendige tiltak iverksettes, og ved behov eskaleres til
programstyret.

3.7.3 Ekstern kvalitetssikring

Det er anbefalt at P rogrammet Akson jour nal engasj ere r eksterne kvalitetssikrere for
kvalitet ssikringsaktivitetene som skal gjennomføres i forbi ndelse med hovedleveransene i
prosjektene.

Helse - og omsorgsdepartementet kan ved behov stille krav om egne
kvalitetssikringsgjennomganger for å sikre a t p rosjekt ene leverer resultater med
tilfredsstillend e kvalitet og at programmet styrer utviklingsretnin gen i henhold til målbildet.

Programmet må legge til rette for at eksterne kvalitetssikrere effektivt får tilgang til nødvendig
grunnlag for å utføre si ne kvalite t s sikringsgjennomganger.
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4 Prosjektstrategi s teg 1 i
utviklingsretningen for samhandling

Prosj ektstrategi for s teg 1 i utviklingsretningen for samhandling omhandler hvordan s teg 1
skal gjennomføres for oppnå hensikten og målene , samt legge til re tte for re alisering av
målbildet for helhetlig samhan dling .

Gjennomføringen av s teg 1 skal følge beste praksis innenfor både program - og
prosjektstyring. Prosjektstrategien legger derfor til grunn MSP - rammeverket for
programstyring og P rince 2 - rammeverket for underl iggende prosjekter.

4.1 Usikkerhet som håndter es i prosjektstrategien
Gjennomføring av steg 1 er omfattet av mange forhold som bidrar til betydelig usikkerhet.
Resten av prosjektstrategien beskriver hvordan steg 1 skal gjennomføres for å håndtere
us ikk erheten .

Usikkerhet knyttet til helhetlig styri ng av programmer og prosjekter som
pågår i parallell

Parallelt med gjennomføringen av Programmet Akson journal og Programmet
Akson samhandling , er det flere andre pågående programmer og prosjekter som
vi der eføres. Dette er tiltak som tilrettelegger for bed re sa mhandling gjennom
kjernejournal, innfører pasientens legemiddelliste i dagens løsninger hos
kommuner og fastleger, ferdigstiller sentral forskrivningsmodul og viderefører
pågående nasjonalt arbeid m ed F elles språk. F lere pågående programmer og
prosjek ter e r avhengig av leveranser fra steg 1 , blant annet tiltak knyttet til
dokumentinnsyn, dokument - og datadeling og felles kommunal journalløsning .
Avhengigheter, synergier og grensesnitt mellom parallel le program mer skaper
usikkerhet og gjør det nødvendig med helhetlig styring.

Kapittel 1.1.5.3 beskriver overordnet organisering og ansvarsdeling for felles
kommunal journalløsning og steg 1. Kapittel 1 .6 beskriver hvordan avhengigheter
mellom pågående programmer og prosjekter og hvordan sentrale grensesnitt skal
følges opp.
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Usikkerhet knyttet til styr ing av målbilde t for helhetlig samhandling

Målbildet for helhetl ig samhand li ng skal realiseres gjennom en stegvis
til nærming, der det fattes investeringsbeslutning for ett og ett steg. Som del av
steg 1 skal det gjennomføres forprosjekt for steg 2, der det skal pekes på innhold
i steg 2 og hvordan dette skal styres og fin ansiere s. I tillegg til styring og
finansiering av sentrale løsninger for samhandling, må forprosjektet peke på
hvordan det skal skapes trygghet for at den enkelte virksomhet gjennomfører
nødvendige lokale investeringer for å ta i bruk og realisere nytt e f ra de
s am handlingsløsningene som det investeres i sentralt.

Helsefaglig ansvar lig har et særlig ansvar for å sikre at valg og beslutninger både
i steg 1 og fremtidige steg, støtter opp om utviklingsretningen og det helhetlige
målbildet. Videre er alle sen trale i nt eressenter i representert i programstyret for
steg 1 . F orprosjekt for steg 2 må vurdere behov for endringer i styringsmodellen i
kommende faser.

Behovet for en forpliktende styringsmodell for å realiseres målbildet for
samhandling er beskrevet i k apittel 1.1.5.4 . Kapit tel 4.5 beskriver
styringsmodellen for steg 1 og helsefaglig ansvarlig er beskre vet i kapittel 4.5.5 .

Usikkerhet kn yttet t il å realisere målbilde for helhetlig samha ndling

Det er stil t krav om at konseptet skal legge til rette for effektiv samhandling
mellom den kommunale helse - og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Med effektiv samhandling menes at nødve ndi ge hels eopplysninger utveksles
automatisk basert p å dokument - og datadeling.

Kartleggingen av behovene viser a t ambisjonsnivået for samhandling mellom de
ulike aktørene er omfattende. En analyse av behovene opp mot løsninger som er
tilgjengelig i dag v ise r at de fleste av informasjonstjenestene enten ikk e
eksisterer, eller de har et middels til stort behov for for bedring. Det høye
ambisjonsnivået sammenliknet med dagens situasjon gir usikkerhet rundt
realisering av målbildet for helhetlig samhandling.

Hov edtilta ket for å styre usikkerheten er den stegvis e tilnærmingen til
utviklingsretningen for samhandling. Forpr osjekt for steg 2 skal vurdere de
fremtidige stegene i utviklingsretningen.

4.2 Gjennomføringsstrategi
Gjennomføringsstrategien beskriver hvord an steg 1 planlegges gjennomført. Strategien
adresser er kritikalitet og usikkerhet relatert til arbeidsomfang, gjennomføringsplan,
organisering og styring og forhold til omgivelsene. Gjennomføringsstrategien er foran kret i
hensikt, mål, kritiske suksessfak tor er, ram mebetingelser og usikkerhetsbildet.

4.2.1 Overor dnet gjennomføringsplan for steg 1

Gjennomføringen av steg 1 vil organiseres i et program, heretter omtalt som Programmet
Akson samhandling , og l everansene i programmet organiseres i separate underligge nde
prosje kter .
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Figur 29 illustrerer gjennomføringsplanen for steg 1 med underliggende prosjekt er, og
hvordan leveranser fra steg 1 skal integreres med felles journalløsning og bidra til
samhandlingskapabiliteter i jo urnallø sningen. Innretningen av steg 1 må være gje nstand for
løpende vurdering og prioritering for å sikre koordinering med tilgrensen de programmer og
prosjekter. Innholdet i prosjektene er nærmere beskrevet i kapittel 1.1.5.4. og i v edlegg G
Løsningsom fan g og - a rkitektur .

Figur 29 G jennomføringsplan for steg 1

4.2.1.1 G jennomføring av grunndata og tillitstjenester

Gjennomføringen vil kreve både standardisering s - og normering sarbeid og
utviklingsaktiviteter. Norsk Helsenett SF vil i hen hold ti l avtale med direktoratet være
ansvarlig fo r å g jennomføre nødvendige anskaffelser knyttet til utviklingsakti viteten og
ev entuelle anskaffelser av kapasitet eller tjenester knyttet til drift og forvaltning av de
tekniske løsningene .

Arbeidet med gru nndata og tillitstjenester vil ta utgangspunkt i p ågående arbeid knyttet til
modernisert grunndata plattform og den n y e grunndatatjeneste n Person. Dette utvikles i
forbindelse med prosjektet MF Helse, som innfører modernisert folkeregister i helse - og
om sor gssekto ren. Det vil være en fordel dersom kompetan sen og erfaringene som er bygget
opp gjennom prosjektet MF Helse k an brukes videre i arbeidet med grunndata i steg 1 .

HelseID er en eksisterende tjeneste som tilbyr autentisering av helsepersonell og
vir kso mhet er , og legger til rette for data - og dokumentd eling i helsesektoren . D agens løsning
er imidlertid ikke skalerbar for nasjonal innføring . I tillegg pågår det arbeid knyttet til
målarktiktur for data - og dokumentdeling og tillitstjenester i Direktora tet for e - helse. Arbeidet
med etablering av tillitstj enester , inkludert API - m anagement, bør bygge videre på pågående
ar beid i både Direktoratet for e - helse og Norsk Helsenett SF.

Arbeidet med grunndata og tillitstjenester vil pågå i parallell og må sees i sam menheng med
hverandre. Det er lagt til grunn at pr osjektet kan starte opp i 2021 etter at det foreligger en
investeringsbeslutning. Nye grunndatatjenester og tillitstjenester som utvikles vil løpende
gjøres tilgjengelig for bruk av sektoren. Prosjektet er planlag t avsluttet i løpet av 2024.

Den felles kom munale journalløsningen vil benytte moderniserte tjenester og nasjonale
tillitstjenester og vil ha en avhengighet til leveransene i dette prosjektet. Det må etableres
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avtaler og felles planer på prosjekt niv å for å avklare tidspunkt for leveranser som er
ti dskritisk for felles journalløsning.

Løsninge ne som utvikl es vil driftes og forvaltes av Norsk Helsenett SF i tråd med den
etablerte ansvarsdelingen mellom Direktoratet for e - helse og Norsk Helsenett SF.

4.2.1.2 Gj ennomfø ring av nasjonal informasjonstjeneste for o ppslag av
laboratorie - og radiologisvar

Gjennomføringen vil både kreve utvikling og arbeid rundt teknisk og helsefaglig
standardisering. Det må også koordineres opp mot offentlige og private lab - og
r adi olo givirks omhetene slik at de får gjort nødvendig end ringer på sin side. Norsk Helsenett
SF v il i henhold til avtale med direktoratet være ansvarlig for å gjennomføre nødvendige
anskaffelser knyttet til utviklingsaktiviteten og eventuelle anskaffelser av k apa sitet e ller
tjenester knyttet til drift og forvalt ning av de tekniske løsningene .

Informas jonstjenesten skal bygge videre på eksisterende løsninger. Oppslag skal kunne skje
gjennom kjernejournal og videreutvikling av eksisterende meldingsstandarder skal sø rge for
at lab oratorie - og r adiologis var gjøres ti lgjengelig for oppslag. Arbeidet i prosj ektet bør derfor
bygge på eksisterende kompetanse og erfaring rundt disse løsningene.

Det er lagt til grunn at prosjektet kan starte opp i 2021 etter at investerin gsb eslutni ng er
fattet. Tjenesten skal være overlever t til drift og forvaltning i Norsk Helse nett SF innen
utgangen av 2024, i tråd med den etablerte ansvarsdelingen mellom Direktoratet for e - helse
og Norsk Helsenett SF.

4.2.1.3 Gjennomføring av forprosjekt for st eg 2

Forpr osjekt for steg 2 skal blant annet vurdere den tekniske beskaffenheten i dagens
nas jonale e - helseløsninger og vurdere løsningsstrategi er for å realisere det langsiktige
målbilde t for helhetlig samhandling. Direktoratet for e - helse vil måtte gjenn omf øre det te
arbeidet i tett samarbeid med Norsk Hels enett SF. Anbefalingene i forprosjektet må også
sees i lys av fremdrift og utvikling i moderniseringen av journal - og kurveløsningene i
spesialisthelsetjenesten, fremdriften i arbeidet med felles kommuna l j ournall øsning og hvilke
krav myndighetene vil stil le til journalløsningenes samhandlingsev ne i årene fremover.

For å adressere u sikkerhet knyttet til å realisere målbildet for helhetlig samhandling og
u sikkerhet knyttet til å håndtere behovet for flek sib ilitet og endringsevne i helhetlig
samhandling bør forprosjektet for steg 2 legge til grunn arkitekturprinsippene som beskrives
i nnledningsvis i kapittel 1.2 .

Forprosjektet må vurdere hva som er hensiktsmessig mo d ell fo r styring, organi sering og
finansiering av fremtidige steg i utviklingsretningen. For å sikre at fremtidige investeringer i
sentral samhandlingsfunksjonalitet oppnår ønsket effekt, er det også viktig at aktørene i
sektor forplikter seg til å gjen nom føre nø dvendige invester inger i lokale løsninger o g ta i bruk
de ny e nasjonale løsningene.

Styringsmodellen for Programmet Akson samhandling må ta høyde for representasjon og
involvering som sikrer legitimitet og involvering av interessentene i arbeidet me d forpr osjekt
for steg 2 .

Forprosjektet vil start e opp i 2021 etter at investeringsbeslutning er fattet. Forprosjektet skal
levere et sentralt styringsdokument innen utgangen av 2022. Det må gjennomføres KS2 av
styringsdokumentet dersom investeringsfor sla get ove rstiger terskelve rdien på 300 millioner
kro ner.
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4.2.2 K ontroll - og beslutningspunkter

Steg 1 er første trinn i realiseringen av målbildet for samhandling. Stegvis tilnærming til
realisering av målbildet innebærer flere kontroll - og beslutningspunkter for målbil det i sin
helhet. For å redusere risiko eta bleres det imidlertid også egne kontroll - og
beslutningspunkter i steg 1 . Kontrollpunktene for steg 1 knytter seg til både programmet og
de enkelte prosjektene. Ved kontrollpunktene må det vurderes hvorv idt utvikl ingen
understøtte r målbildet, og om forvent et fremtidig nytte forsvarer kostnader og risiko.

Det legges til grunn tre overordnede kontroll - og beslutningspunkter knyttet til steg 1 som
skal gjennomføres i perioden 2021 - 2023. I tillegg vil det væ re løpende kontroll og
rapp ortering både på prosjekt - og programnivå som illustrert i Figur 30 .

Figur 30 Inngangs - og utgangskriterier for Programmet Akson samhandling

I nngangskriterier og utgangs kriterier beskriver hva som må oppfylles fø r en fase kan starte
opp og hva som må være utført/oppfylt før en fase kan lukkes . Figur 30 lister opp inngangs -
og utgangskriteriene for de ulike prosjektene i p rog rammet og de neste avsnittene beskriver
fasene og deres inngangs - og utgangskriterier nærmere.

Tabell 33 Inngangs - og utgangskriterier i steg 1

P rosjekt Inngangskriterier Utgangskriterier

Grunndata - og tillitstjenester • Stor tin gsbeslu tning 2020 .
• Prosjektressurser

tilgjengelige for program -
og
prosjektorganisasjonen.

• Styringsmodell for
programmet og for
prosjektene er etablert.

• Etablert moderniserte grunndatatjenester
for Virksomhet og Personell .

• Tillitstjenester som understø tte r nasjo nal
innføring av data - og dokumentdeling
so m samhandlingsfor mer.
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Nasjonal
informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og
radiologisvar

• Stortingsbeslutning 2020 .
• Prosjektressurser .

tilgjengelige for program -
og
prosjektorganisasjonen.

• Styrin gsm odell f or
programmet og for
prosjektene er etabler t.

• Etablert nasjonal informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og radiologisvar .

Forprosjekt steg 2 • Stortingsbeslutning 2020 .
• Prosjektressurser

tilgjengelige for program -
og
prosjektorganisasjon en.

• Styrin gsmodell for
programmet og for
prosjektene er etablert.

• Forprosjektet har levert SSD for steg 2 i
utviklingsretningen for samhandling.

Programmet Akson samhandling skal lede og styre de tre underliggende prosjektene i
programstrukturen for steg 1. Inngan gskriterier for å starte opp pr ogrammet vil i første
omgang være at tiltaket besluttes i Stortinget høsten 2020. Programmet må også før oppstart
vise til program - og prosjektmandater og planer for hvert av prosjektene. Programmet må ha
sikret til gje ngelige ressurser for både programmet og prosjekte ne, og ha etablert nødvendige
styringsstrukturer. Utgangskriteriet for programmet er at prosjektene er levert i henhold til
respektive planer. Utgangskriterier for de enkelte prosjektene er beskrevet nær mer e under :

Grunndata - og tillitstjeneste r

Utgangskri terier for prosjektet vil være at det er etablert moderniserte grunndatatjenester for
Virksomhet og Personell som kan benyttes i forbindelse med tilgangsstyring i den felles
kommunale journalløsningen og at det er etablert tillitstjenester som håndterer na sjonal
innføring av samhandlingsløsninger . Prosjektet må i tillegg ha opparbeidet tillit til
grunndataene slik at disse kan benyttes til flere formål knyttet til samhandling i helse - og
omsorgstjenesten.

Na sjonal informasjonstjeneste for oppslag av laborat orie - og radiologisvar
Utgangskriteriet er å ha etablert en informasjonstjeneste som kan forvalte og tilgjengeliggjøre
lab oratorie - og r adiologi svar gjennom kjernejournal.

Forprosjekt for steg 2

Utgangs kri teriet for forprosjektet vil være et sentralt styr ingsdokument for steg 2 i
utviklingsretningen for samhandling som blant annet vil beskrive de gjennomførte tekniske
vurderingene knyttet til en samhandlingsplattform og et overordnet veikart der målbilde t
s tykkes opp i håndterbare arbeidspakker . D et sentra le styringsdokumentet for steg 2 vil også
beskrive finansiering, organiserin g , styrings modell og plan for gjennomføring av steg 2 .

4.2.3 Innføring av steg 1

I nnføringen av felles kommunal journalløsning inklu der e r alle de nasjonale
samhandlingsløsningene som fi nnes på det tidspunktet journal løsningen blir innført i en
virksomhet . For kommuner og andre selvstendig næringsdrivende som velger å ikke ta i bruk
journalløsningen, vil disse aktørene måtte gå i dialog me d N orsk Helsenett SF og egne
leverandører for innf øring av samhandlingsfunksjonaliteten. Innføring av
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samhandlingsfunksjonalitet i steg 2 vil planlegges og beskrives i forprosjekt for steg 2 i
utviklingsretning for samhandling .

Når det gjelder innførin g t il spes ialisthelsetjenesten overtok N orsk Helsenet t SF fra 1.1.2020
eierskap og forvaltning av d agens nasjonale e - helse løsninger . Dette ansvaret har tidligere
ligget hos Direktoratet for e - helse. Norsk Helsenett SF har også det operative ansvaret for
in nfø ring av eksisterende samhandlingsfunksjonalitet, g jennom etablerte prosjekter og de
regionale helseforetakene.

4.3 Sikkerhetsstrategi
IKT - sikkerhet og personvern har høy prioritet i arbei det med steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling.

4.3.1 Risiko - og sårba rhe tsanaly sen og personvernvurdering

For å sikre inne bygd personvern ble arbeidet med personvernvurderinger og risiko - og
sårbarhetsanalyser startet tidlig. I utredningen av Én innbygger - én journal (2016) ble det
gjennomført overordnet personvernvurderin g, og i ko nseptvalgutredningen for nasjonal
løsning f or kommunal helse - og omsorgstjeneste (2018) ble det gjennomført overordnet
personvernkonsekvens - vurdering for de tre alternative kon septene.

Etter konseptvalg og videre arbeid i forprosjektet med å sp esi fisere og definere løsningene
har ROS - analysen (se vedlegg N Overordnet risiko - og sårbarhetsanalyse) blitt revurdert og
oppdatert med fokus på de n felles kommunal e journalløsningen.

Steg 1 i helhetlig samhandling omfatter modernisering av grunndatatje nes tene,
v idereutvikling og etablering av tillitstjen ester, meldingsutveksling via N orsk Helsenett SF og
etablering av en ny nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
som skal tilgjengeliggjøre helseopplysningene via kjerne jou rnal. I tillegg omfattes de
eksisterende nasjonale behandlingsrettede helseregistrene; Nasjonal kjern ejournal og
Reseptformidleren som del av samhandlingsløsningen.

Det er for alle disse løsningene enten allerede gjort en vurdering av risiko eller det s kal
gjøres en slik vurdering. Det er derfor ikke natu rlig å gjøre det i denne vurderingen.

Videre er det gjennomført en oppdatert personvernvurdering omtalt i eget vedlegg M
Overordnet personver nvurdering . Det legges til grunn at det på sikt vil være behov fo r å
gje nnomføre flere personvernkonsekvensvurderin ger eller Data Protection Impact
Assessment (DPIA) , jf. EUs personvernforordning art 35 .

4.3.2 Roller og ansvar i arbeidet med sikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern vil basere seg på Dire kto rat for e - helse
sitt ledelsessystem for informasjo nssikkerhet og eksisterende policyer. Tabell 34 inneholder
en ikke - uttømmende liste med oppgaver som Programmet Akson samhandling må utføre.
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Tabell 34 Roller og ansvar for arbeide t med sikkerhet

R olle Ansvar

Programeier for Akson
Samhandling

Sikre at det g jennomføre s risikovurderinger og
personvernkonsekvensutredninger og sørge for at identifiserte risikoer
behandles.

Sikre at styring smo dell for inf ormasjonssikkerhet og personvern som g jelder for
de nasjonale samhandlingsløsningene o ppdatere s , som følge av gjennomført e
risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger.

4.4 Kontraktstrategi
Direktoratet for e - helse vil ha overordnet ans var for å reali sere steg 1 og vil gjennomføre
forpros jektet av steg 2 i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF .

Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med direktoratet være ansvarlig for å gjennomføre
nødvendige anskaffelser knyttet til utviklingsakti vit eten i Grunn data, HelseID og
tillitstjenester , API - management og informasjonstjeneste r for oppslag av laboratorie - og
radiologisvar. Norsk Helsenett SF vil også være ansvarlig for ev entuelle anskaffelser av
kapasitet eller tjenester knyttet til drift og fo rvaltning av de tekniske løsningene.

Direktoratet for e - helse vil være ansvarlig for ev entuelle anskaffelser vedrørende f orprosjekt
for steg 2 feller andre områder som går ut over avtalen direktoratet har med Norsk Helsenett
SF .

4.4.1 Anskaffelsesområder s te g 1

Figur 31 angir overordne t omfanget av kontraktstra te gien for steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling. For en nærmere beskrivelse av innholdet vises det til kapittel 1.1.5.2 .

Figur 31 Anskaffelsesområder for kontraktstrat egien for s teg 1
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S teg 1 i utviklingsretningen har et begrenset omfang sammenlignet med omfanget for felles
kommunal journalløsning og med målbildet for helhetlig samhandling. Det er særlig to
hensyn som må adresseres gjennom kontraktstrategien for steg 1.

• Behovet for ivareta helheten i komponentene i steg 1 og at disse skjer i tråd med
målbildet for helhetlig s amhandling

• Behovet for å sikre tilgang på kompetanse og kapasitet i leverandørmarkedet til å
løs e b ehovene for utvikling

4.4.2 Behovet for ivareta helheten mellom omfang i steg 1 og
målbildet for helhetlig samhandling

De mest omfangsrike tiltakene i steg 1 i ut viklings retningen for helhetlig samhandling er
etableringen av byggeklossene i felles grunnmur f or digitale tj enester som understøtter
skalering av n ye samhandlingsformer (dokument - og datadeling).

De nye tjenestene på grunndataplattformen (Virksomhet og P ersonell) må bygge videre på
nylig utviklede byggeklosser, og må inngå i den samme helheten som dis se. Også
ti llitstjenestene (HelseID og Personvernk omponenten) er en videreutvikling av eksisterende
byggeklosser.

I parallell med at de nye komponentene etab leres vil det gjennomføres et forprosjekt for
hvordan steg 2 i utviklingsretningen av helhetlig sam handling sk al gjennomføres. I dette
forprosjektet vil det også vurderes hvordan etablere en helhetlig samhandlingsplattform. Det
er avgjørende at de nye komp onentene i størst mulig grad kan og vil inngå som en del av
dette målbildet.

4.4.3 Behovet for tilstre kke lig kapasit et med riktig kompetanse til å
foreta u tviklingen og sikre leveransene

For å adressere behovet for kompetanse og kapasitet til å ivareta behovene knyttet til
utviklingen av de nasjonale løsningene, gjennomførte Direktoratet for e - helse i 201 9 e n
anbudskon kurranse for å inngå nye rammeavtaler. Rammeavtalene kan også benyttes av
Norsk Helsenett SF. Anbudskonkurransen omfattet følgende 10 tjenesteområ der med
tilhørende fagområder:

• P rogram - og prosjektledelse
• S trategisk rådgivning
• B ehovsanalyse o g l øsningsspes ifisering
• Løsningsutvikling
• Test og tes tledelse
• Helsefag
• F orebyggende sikkerhet og beredskap
• I nformasjonssikkerhet og personvern
• Kommunikasjon og formidling
• K unnskap, analyse og evaluering

D irektoratet for e - helse og Norsk Helsenett SF valgte å inngå kontr akt med 30 leverandører
for å dekke beh ovet knyttet til videreutvikling av samhandlingsløsningene. I tillegg har Norsk
H elsenett SF en gjeldende dynamisk innkjøpsordning på en rekke kompetanseområder.
Denne gjelder for helseforvaltningen (Bio tek nologirådet , Direktoratet for e - helse,
Folkehelsei nstituttet, Helfo, Helsedirektoratet, Helseklage, Norsk pasientskadeerstatning,
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Pasient - o g brukerombudet, Helsetilsynet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet) .

4.4.4 Alternat ive kontraktst rategier

Forprosjektet har lagt til gr unn behovet for å sikre helhet i komponentene og behov for å
sikre nødvendig omfang i komp etanse og kapasitet som de viktigste parameterne for å
definere overordnede alternative kontraktstrategier. Siden s t eg 1 av utv iklingsretningen for
samhandling hoveds akelig vil omfatte videreutvikling av eksisterende løsninger, vil de mest
aktuelle strategialternative ne for s teg 1 være :

A. Leie ressurser til
interne utviklings -
prosjekter

Dette alternativet innebærer at eks isterende u tviklings - og
forvaltningsmiljøer i Nor sk Helsenett SF får hovedansvaret for
å gjennomføre tiltakene. Disse miljøene kompl etterer kapasitet
og kompetanse gjennom avrop på eksisterende rammeavtale r,
der det etterspørres spesifikk kompetanse og ka pasitet.

B. I nngå avtaler med
en leverandør for
hver t anskaffelses -
område

Dette alternativet innebærer at eksisterende utviklings - og
f orvaltningsmiljøer i Norsk Helsenett SF tar et overordnet
ansvar for å gjennomføre tiltakene. Men d isse miljøene inngår
avt ale med én leverandør på hvert anskaffelsesområde , som
får et helhetsansvar for leveransen under
anskaffelsesområde t . Foretaket kan v elge å gjennomføre
anskaffelsen enten ved å gjøre avrop på eksisterende
rammeavtaler eller ved å foreta tilpassede ny e a nsk affelser .

Som utgangspunkt bør det inngås avtaler med leverandører om helhetlige leveranser der
dette er gjennomførbart , for å utnytte kompetansen og leveransekraften i
leverandør markedet. Dette vil også kunne gi større og mer attraktive kontrakter, so m v il
kunne bi dra til at leverandørene tilbyr bedre k valifiserte ressurser. Tilnærmingen vil kunne
være aktuelt der funksjonalitet kan leveres som klart avgrensede komponenter.
Leverandørene vil kunne gis et resultatansvar for slike leveranser i den grad l eve ransene og
kost naden ved disse kan avklares i tils trekkelig grad før avtaleinngåelsen.

For noen av anskaffelsesområder vil dette imidlertid ikke være mulig eller hensiktsmessig.
Det vil da kunne være en bedre tilnærming å anskaffe enkelt ressurser til pr osj ekter som
g jennomføres og styres internt. Dette vi l særlig være aktuelt der egenskaper ved den nye
funksjonaliteten er vanskelig å definere, for eksempel som føl ge av avhengigheter til andre
prosjekter , og hvor det derfor er behov for en dynamisk styrin g a v utvikling en. Det samme vil
gjelde der det er beh ov for at kunden deltar i arbeidet , for eksempel for å sikre
kompetanseoverføring mellom partene .

4.4.5 Anbefalt kont raktstrategi

HelseID og personvernkomponenten er løsninger som allerede er utviklet og i br uk. De
nye beh ovene som følger av steg 1, vil gjøre d et nødvendig å videreutvikle komponentene.
Leveransene vil måtte tilpasses de eksisterende løsningene , og det vil kunne være stort
behov for å utveksle informasj on og løsningskompetanse mellom det eksist ere nde
utvikli ngsmiljøet og innleide ressurser. Dette tilsier at strategialternativ A bør velges for
videreutviklingen av disse løsningene. Dette bør også være tilnærmingen for anskaffelse av
ressurser til forvaltn ing av løsningene, da for å sikre kompetan seo verføring t il interne
ressurser som kan ivareta ko ntinuitet i forvaltningen av løsningene .
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Løsningene for g runndata som inngår i steg 1 , vil i noen grad bygge på eksisterende
løsninger. Det vil være behov for en ny løsning for oversikt over virksomheten e i
primærhels etjenesten, mens det vil være nødve ndig å videreutvikle løsningen for oversikt
over personell. L øsningene som skal videreutvikles er bygget delvis ved innleie av
enkeltressurser og delvis ved mer helh etlige leveranser . Det er inngått en langs ikt ig
utviklin gsavtale med en utviklingsleverandør, o g det er usikkert om det vil bli behov for
ytterligere anskaffelser. Dersom det blir behov for å inngå nye avtaler, bør strategialternativ B
velges så langt som mulig, både for videreutvikling en og for d e n ye løsninge ne. Dette vil
også gjøre det mulig å ve lge strategialternativ B for ressurser til forvaltning en av løsningene,
med mindre det besluttes å gjennomføre forvaltning av løsningene ved interne ressurser .

E n ny nasjonal informasjonstjeneste for opp sla g av labora torie - og radiologisvar vil
forutsette en ny databaseløsning , nye API'er samt videreutvikling av k jernejournalløsningen .
Kjernejournalløsningen er utviklet i henhold til en kontraktstrategi tilsvarende modell B. Dette
tilsier at strategialter nat iv B bør ve lges både for videreutvikling en og de n ye løsningene.
Dette vil også gjøre det mulig å velge strategialternativ B for for valtning av løsningene,
forutsatt av rammene for utviklingsavtalen gir rom for dette.

Forprosjektet for steg 2 i utviklin gsr etningen fo r samhandling vil gjennomføres av
Direk toratet for e - helse i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF . Direktoratet for e - he lse og
Norsk Helsenett SF har ressurser som vil kunne utføre mye av arbeidet i et slikt forprosjekt ,
men det vil antageli g o gså være be hov for å supplere denne kapasiteten . F orprosjektet vil ha
tett sammenheng med D irektoratet for e - helse sitt øvrige arbei d , og det vil være behov for å
sikre kompetanseoverføring til og fra eventuelle innleide ressurser. Dette tilsier at
stra teg ialternativ A legges til grunn for eventuell ressu rsbidrag til forprosjektet.

4.5 Organisering og ansvarsdeling for s teg 1
Direktoratet for e - helse vil få ansvaret for å realisere s teg 1, og vil være hovedansvarlig for at
målene nås. For å sikre en helhetl ig tilnærming , at avhengigheter mellom prosjektene
hå ndteres, samt at s teg 1 bygger oppunder det langsiktige målbildet for samhandling vil
prosjektene organiseres i en programstruktur . Forprosjektet for steg 2 må vurdere behov for
endringer i organiseringe n a v senere st eg i utviklingsretningen. Beste praksis - rammeverkene
MSP og Prince2 danner fundamentet for program - og prosjektstyringen.

4.5.1 Overordnet s tyringsstruktur

Den overordnede styringsstrukturen og programorganiseringen er illustrert i Figur 32 .
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Figur 32 Programorganisering s teg 1

I tillegg til de tre prosjektene beskrevet under gjennomføringsstrategien har vi i figuren også
tegnet inn muligheten for at andre initiativer av betydning for nasjonal samha ndl ing legges
inn i programmet . Det pågår, eller er p lanlagt , flere andre initiativer av betydning for nasjonal
samhandling i andre prosjekter og programmer (eksempelvis Velferdsteknologisk knutepunkt
og Innsyn journaldokumenter ) . I de tilfeller der disse ikk e realisere s som planlagt, eller der
det er behov for å endre innretningen av disse for å bygge opp under realisering av målbildet
for helhetlig samhandling , kan det være aktuelt å inkludere prosjektene i programmet. Dette
vil måtte vurderes konkret i d et enkelte til fellet basert på hva som er mest hensik tsmessig
med hensyn til å realisere målbildet.

Styringen av prosjektene går gjennom formelle vedtak, styringsdokumenter og
styringsdialogen mellom Direktoratet for e - helse , pro grameieren og prosjekteiern e.
Direktorate t for e - helse fastsetter rammene for pr ogrammet gjennom et mandat for
programeier.

Programeieren fastsetter mandatene for programlederen, endrings eiere og eierne av de
enkelte prosjektene. Programmet skal legge til rette for at de underligge nde prosjekten es
leveranser realiserer målene som er satt for programmet .

Endringseierne vil være representanter fra kommunene og spesialisthelsetjenesten som
kjenner virksomhetenes behov, organisering og arbeidsprosesser , samt Norsk Helsenett SF
og " Akso n j ournal AS " som vil stå for innføringen av de nye k apabilitetene. Representasjon
fra kommunene vil kunne ta utgangspunkt i modellen for organisering av kommunene som
bør etableres i forbindelse med den felles kommunale journall øsningen og beskrevet i
kap itt el 2.1 1.5.3 .

Prosjekteierne utpekes av programeier. Prosjektstyrene bistår prosjekteieren. Prosjekteieren
beslutter, etter rådføring med prosjektets styringsgruppe og mandatene for prosjektlederen.
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Samt idig som styringen går nedover i strukturen, går eskalerin g og rapportering oppover.
Mandatene for alle rollene har toleranserammer for ulike styringsindikatorer. De ulike rollene
i program - og prosjektstyringen er ansvarlig for å eskalere sakene til det n este
esk aleringsniv ået hvis saker går utenfor, eller det e r risiko for at de går utenfor, disse
rammene.

4.5.2 Direktoratet for e - helses overordnede ansvar

I arbeidet med ny e - helseorganisering (NEO) og etablering av nasjonal tjenesteleverandør
1 . januar 2020 , er fø lge nde ansvars fordeling mellom Direktoratet for e - hel se og Norsk
Helsenett SF lagt til grunn:

• Direktoratet for e - helse skal legge til rette for beslutninger om hva tjenesteleverandør
skal levere i samstyring med sektoren, gjennom prosessene i nasjonal styr ing smodell
for e - helse

• Norsk Helsenett SF sin oppgave blir å definere hvordan oppgavene bør løses, og
deretter løse dem gjennom avtaler med oppdragsgiver. Norsk He lsenett SF skal ha
frihet til å ta egne løsningsvalg, innenfor nasjonale føringer og økonomis ke rammer
som er gitt.

Det er lagt til grunn at Direk toratet for e - helse skal ha det overordnede ansvaret for
prosjekter og programmer av strategisk karakter. Dire ktoratet for e - helse vil dermed være
ansvarlig for programmet og prosjektene i sin helhet. Pr osj ektene er i midlertid av ulik
karakter. Forprosjekt steg 2 er et planleggingsprosjekt som skal vurdere strategi, funksjonelt
løsningsomfang og plattformvurdering for å realisere steg 2 i utviklingsretningen for
samhandling. Dette er en type prosjekt som nat urlig hører hjemme i D irektoratet for e - helse ,
men må gjøres i tett samarbeid med Norsk Helsenett SF . De øvrige prosjektene knytter seg
til realisering av konkr ete utviklingsplaner. Norsk Helsenett SF vil i henhold til avtale med
direktoratet være ansva rli g for å gje nnomføre nødvendige anskaffelser av
utv iklingsaktiviteter, samt eventuelle anskaffelser av kapasitet eller tjenester knyttet til drift og
forvaltning av de tekniske løsningene.

Programmene og prosjektene vil også måtte forholde seg til det n yop prettede
om rådeutvalget for digital samhandling fo r å sikre koordinering med andre pågående
prosjekter. Som beskrevet i strategi for styring av usikkerhet er en viktig faktor for å realisere
det overordnede målbildet at programmet sikrer at de sentrale int eressentene forplikter seg
til beslutninger om omf ang og finansering, og at dette følges opp med nødvendig utvikling og
endringer i egne virksomheter .

4.5.3 Organisering av programmet og prosjektene

Styringsstrukturen for programmet skal inneholde tydelige s tyr ings - og an svarslinjer fra topp
til bunn. Struktur en skal bidra til at p rogrammet:

• Hele tiden er i tråd med de strategiske målene for tiltaket

• Har tydelig definerte roller og ansvar som gir programmet og prosjektene forutsigbare
rammebetingelser.

• Legg er de overordn ede føringene for prosjektene og deres leveranser.

• Balansere r behovene for fremdrift, og forankring med berørte virksomheter .

Programmet og prosjektene vil styres av roller som er utstyrt med de nødvendige mandatene
for å kunne ta effektive be slutninger. Nedenfor gis en kort gjennomgang av ro llene i
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programorganis asjonen, og ansvaret som ligger til disse. Rollene beskrives på et overordnet
nivå, se MSP og Prince2 for mer detaljerte beskrivelser av rollenes ansvar.

Programeier

Direktoratet f or e - helse vil utpeke en programeier for tiltaket. Pr ogrameier er hovedansv arlig
for programmet, og for at programmet når sine mål. Det innebærer å sikre at programmet
leverer de nye kapabilitetene slik at de forventede gevinstene kan realiseres. Programei ere n
skal dess uten:

• Styre gjennomføringen av program met, programmets lever anser og
implementeringen av leveransene i linjeorganisasjonen e.

• Håndtere grensesnittet mot nøkkelinteressenter, samt informere og involvere sentrale
interessenter om spørsmål om pr ogr ammets frem drift og løsningsvalg.

• Overvåke og hån dtere programmets stra tegiske risikoer og muligheter.

• Utnevne og lede programstyret, og fastlegge prioriteringene for styringsgruppen.

Programstyret

Programstyret etableres av programeier . De mest sent ral e oppgavene knytter seg til:

• Bistå programeier med å gjøre strategiske v eivalg og gi retning for de underliggende
prosjektene

• Sikre at programmet leverer innenfor sine avtalte rammer (kostnader, fremdrift mm)

• Løse strategiske problemstillinger mellom ul ike prosjekter i programmet for å avklare
retning og sikre fremdrift i programmet.

Programstyret vil utgjøres av programeier fra Direktoratet for e - helse, programleder samt
representanter for endringseierne i kommuner og de regionale helseforetakene . Det e r o gså
vurdert hensiktsmessig å inkludere representan ter fra " Akson j ournal AS " , Norsk Helsenett
SF og Helseplattformen i programstyret ettersom disse har ansvaret for løsninger som vil ha
betydelige avhengigheter til programmet . I tillegg vurderes det hen sik tsmessig at KS som
interesseorganisasjon for kommu nene får en plass i programstyret.

Andre aktører kan også være aktuelle å gis representasjon, e nten permanent eller i ulike
faser. Dette gjelder særlig fag - og profesjonsforeninger, fagmyndigheter og/ell er pasient - og
brukerorganisasjoner. Kommunene vil gj ennom representasjon i P rogramstyret for Akson
samhandling kunne se utviklingen i sammenheng med Program met Akson journal og bidra til
koordinering.

Programleder

Programleder er ansvarlig for den daglige le delsen av p rogrammet og jobber tett sammen
med end ringseiere (se under). Programleders ansvarsområder vil blant annet være:

• Daglig ledelse av programmet, herunder oppfølging og kontroll med de ulike
prosjektene i programmet

• Sikre at kapabilitetene i pro gra mmet levere s i tråd med planene

• Koordinere prosjek ter og innbyrdes avhengigheter.

• Beslutte programmets leveranser innenfor mandatet fra programeieren, og
gjennomføre beslutningene som programeieren gjør.

• Være ansvarlig for oppfølging av fremdrift, kost nad , kvalitet, gevinst og risiko.
Programlederen er o gså ansvarlig for å sette i verk og følge opp nødvendige tiltak.
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Endringseier e

Endringseier ne er ansvarlig for at kapabilitetene som leveres er tilpasset virksomhetenes
behov og kan bidra til å r ealise re nytte i de berørte virksomhetene . Endringseierne e r
representanter for berørte virksomheter (kommuner og spesialisthelsetjenesten) og ansvaret
knytter seg primært til å sikre at:

• Leveransene tilfredsstiller virksomhetenes behov

• Nødvendige tilpasni nger i eg ne virksomh eter gjennomføres for å kunne realisere
nytten av løsningene

Endrings ei erne 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.

I tillegg til kommu ner og de regi onale helseforetakene vil også "Akson j ournal AS" og Norsk
Helsenett SF representeres som endringseiere ettersom det er disse virksomhetene , som i
tråd med innføringsstrategien, skal stå for den tekniske innføringen av de nye
samhandlin gskapa bil itetene.

Pr ogramkontor

Programkontoret understøtt er 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 prosjek ten e og initia tivene

• Ha styring og kontroll med prosj ektene; kostnader, godkjenninger,
dokumentstandarder osv.

Arbeidet knyttet til sentrale gevinstrealiseringsplaner og oppfølging av gevinster er naturlig å
legge til programkontoret .

Programs ikring (kvali tet ssikring)

Programsikringsfunksjonen må være uavhe ngig av programorganisasjonen .

Kvalitetssikringen vil være knyttet til sentrale kontrollpunkter (stopp - punkter). Vi viser ti l
gjennomføringsstrategien for nærmere beskrivelse av kontrollpunk ter (stopp - pu nkt er).

Fagans varlige

Basert på erfaringsinnhenting s om er gjort gjennom forprosjektet og tiltakets kompleksitet er
det vurdert hensiktsmessig å etablere grupper av fagansvarlige som skal sikre at
problemstillinger innenfor de respektive fagområdene ses i sam menheng på tvers av
prosjektene i programmet og vi rksomhetsområdene forøvrig.

Fagansvarlige utpekes av og rapporterer til programeier. De fagansvarlige vil være øverste
faglige beslutningsnivå på sine områder. Det vil utpekes fagansvarlige med kompeta nse
innenfor t o hovedområder:

• IKT/arkitektur

• Helsef ag og helse - og omsorgs tjeneste n

R ollene må bemannes på en måte som sikrer faglig tyngd e og legitimitet.
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Programkontor og p rosjektstøtte

P rogramlederen og prosjektlederne støttes av et programkontor. I tillegg vil prosjektlederne
støttes av en enkel pr osjektstøttefunksjon .

Programkontorfunksjonen ivaretar fellesfunksjoner for hele progra mmet, det vil si også
mange av funksjonene som normalt ligger i et prosjektkontor. En sammenslåing av
funksjonene si krer adminis trativ effektivitet, forenkler arbeide t med kontinuerlig forbedring og
bidrar til bedre ivaretakelse av helhetsperspektivet i pr ogramperioden.

Programkontoret koordinerer all informasjon, kommunikasjon, og kontrollaktiviteter. Kontoret
skal bl ant annet:

• Utvikle og kommunisere felles styrende dokumenter, prosesser, rutiner og maler

• Følge opp programmet som helhet og prosjektene på økonomi, fremdrift, risiko og
planlegging og rapportere til programlederen.

• Koordinere prosjektets prosesser for risiko - og mulighetsstyring.

• Lede og koordinere kvalitetsarbeidet i programmet.

• Sikre at gevinstrealiseringsplanen er oppdatert, samt måle og utarbeide rapporter på
programmets fremdrift mot gevinstrealiseringsplanen sentralt.

Funksjonen prosjek tst øtte skal bl ant annet:

• Støtte prosjektleder i den daglige styringen av prosjektet

• O vervåke delprosjektenes fremdrift og forbruk i forhold til de besluttede rammene.

• Sammenstille rapporteringen fra delprosjekter og rapportere koordinert til
prosjektl ede ren.

• Utvik le prosjektets styrende dokumenter.

Det vises til MSP og Prince2 for ytterligere beskrivelse av oppgavene som legges til
programkontoret og prosjektstøttefunksjonen.

I tillegg til den overordnede programorganiseringen er det behov for å d efi nere tydelig e roller
og ansvar på prosjektnivå. Ne denfor gir vi en kort gjennomgang av rollene, og ansvaret som
ligger til disse.

Prosjekteier

Prosjekteieren har det overordnede ansvaret for at prosjektet leverer de planlagte
leveransene innenfor de be slu ttede rammen e. Programeieren utnevner prosjekteier en.

Prosjekteieren skal blant annet:

• Sikre at prosjektets leveranser leveres i tråd med de besluttede rammene for blant
annet tid, kost, risiko og gevinst.

• Godkjenne prosjektets planer, leveranser og re ssu rsstyring.

• B eslutte prosjektets mandat innenfor ra mmene fra programeieren.

• Styre og kontrollere midlene bevilget til prosjektet.

• Gjennomføre kommunikasjonen med prosjektets eksterne interessenter
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Prosjektstyre

Prosjekteieren for det enkelte prosjekt u tne vner og lede r prosjektets styringsgruppe.
Prosjekt enes styringsgruppe består som et minimum av:

• Prosjekteieren

• Representanter fra berørte virksomheter

• Programmets programleder og endring seiere .

• Prosjektlederen

Prosjektenes styringsgruppe skal blant a nne t:

• Støtte pr osjekteieren i styringen av prosjektet .

• Ta eierskap til og ansvar for prosjektets mål, omfang og fremgangsmåter.

• Forankre prosjektet i linjen og kommunisere retningen, og legge til rette for
gevinstr ealiseringen i linjen i samråd med endrin gsa nsvarlige i programmet.

• Bidra til tett kontakt me llom prosjektet og linjen.

• Forberede saker av prinsipiell betydning til prosjekteieren.

Prosjektleder

Prosjekteieren utnevner prosjektlederen. Prosjektlederen h ar den daglige styringen av
prosjektet. P ros jektlederen skal blant annet:

• Ta beslutninger, bla nt annet om prosjektets leveranser, innen rammene satt av de
sentrale styringsdokumentene for prosjektet og toleranserammene besluttet av
prosjekteieren.

• Styre pr osjektets budsjett, og ha oversikt over p ros jektets kost nader og gevinster.

• Gjennomføre kommun ikasjonen med prosjektets eksterne interessenter i samråd
med prosjekteieren.

4.5.4 G evinstrealisering

Etableringen av en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisvar
i s teg 1 an tas å bidra til realisering av enkelte gevinster iden tifisert for tiltaket felles
kommunal journalløsning og steg 1 . Modernisering av grunndatatjenestene Personell og
Vir ksomhet vil være viktige for å legge til rette for gevinster på et senere tidspunkt , m en gi r
små dire kte gevinster.

Forprosjektet for Akso n anser det likevel ikke som hensiktsmessig å organisere et
omfattende gevinstarbeid i P rogrammet Akson samhandling . Ansvaret for realisering av
gevinster av tiltaket ligger hos virksomhetene som tar i b ruk løsningene. Det legge s til grunn
at programkonto r et følger opp gevins trealiseringen på et overordnet nivå i henhold til
gevinstrealiseringsplanen i kapittel 5.5.3 .

4.5.5 Helsefaglig ansvarlig

Steg 1 støtter opp om må lbilde b aser t på helsefaglige behov og behov hos i nnbyggere.
Rollen Helsefaglig ansvarlig i programledelsen skal bidra til å sikre at stegene i
utviklingsretningen peker mot dette målbildet , og at fortløpende prioritering av utvikling av
samhandlingstje nes ter er i trå d med helsefaglige behov . Rollen skal ha kompetanse både på
helsefag , helseinformatikk og helsetjenesten med arbeidsprosesser.
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Det vil være b ehov for helsefaglig kompetanse i alle tre prosjekter i programmet, og
helsefaglig ansvarlig vil vær e k oordinator o g eskaleringsmulighet for helsefaglige vurderinger
i dem. Prosjektet bør i tillegg bruke etablerte helsefaglige råd og strukturer der det er mulig
for å dekke behovet for kv alitetssikring. Rollens strategiske ansvar tilsier en mer direkte
de lta kelse i forp rosjekt steg 2.

Rollen bør videreføres også i organisering av kommende steg i realiseringen av målbildet for
å sikre kontinuitet.

4.5.6 Ansvarlig IKT/Arkitektur

Prosjektene i steg 1 vil stille høye krav til vurdering og valg av arkitektur. I s teg 1 a nbefaler
pro sjektet at man har en rolle i programm et for en "sjefsarkitekt". Sjefsarkitekten vil være et
nødvendig skaleringsnivå for de øvrige prosjektene for beslutninger som knytter seg til
design og utforming av arkitekturdesign og arkitekturprinsip per .

4.5.7 Interesse nthåndtering og involvering

Programmet Akson samhandling vil berøre flere interessenter , herunder både kommuner,
selvstendig næringsdrivende som har avtale med kommunen og s pesialisthelsetjenesten . I
tillegg vil Norsk Helsenett SF være en sv ært sentral akt ør i deres rolle som drift - og
forvalt ningsansvarlig for de to utviklingsprosjektene som skal leveres som en del av s teg 1 .
Det er viktig at beslutningene som fattes i progr ammets styringslinje har legitimitet både i
virksomhetene som skal t a i bruk ny sam handlingsfunksjonalitet, og blant hels epersonell som
fremtidige brukere av løsningene som utvikles. Det må derfor sikres bred involvering og
forankring med disse.

Det ligge r et særlig ansvar på endringseierne og programeier for å sikre tils tre kkelig
foran kring og involvering av kommunene , de regionale helseforetakene og de selvstendig
næringsdrivende samt blant helsepersonell .

Involveringen av interessentene vil skje både gjennom representasjon i programmets
styringsstruktur som beskrevet ove nfor , og arb eids - og referansegrupper i prosjekten e . Det
vil være viktig å sikre representasjon fra sentrale interessenter og brukergrupper i disse. I
tillegg til kommuner, de regi onale helseforetakene , Norsk Helsenett SF og representa n ter for
innbygger e o g helseperso nell må behovet for involvering av nas jonale fagmyndigheter og
fag - og profesjonsforeninger vurderes.

4.5.8 Strategi for s tyring av usikkerhet

Styring av usikkerhet og risiko styring må være en integrert del av programhverdagen på alle
nivåer og i dia log med sent rale interessenter , slik at terskelen blir lav for å varsle om risiko
som oppstår. I tråd med MSP - rammeverket vil prosessen for usikkerhetsstyring bestå av fire
steg. I tillegg vil kommunikasjon inngå som en integrert del av alle stegene i p ros essen.

Pros essen bygger på MSP - rammeverket og bes tår av fire steg:

• Identifisere handler om å identifisere risiko og muligheter. Dette gjøres både gjennom
å forstå konteksten som programmet opererer i og identifisere faktiske
risikoelementer. Risikoele men tene registr eres i risikoregisteret.

• Vurdere handl er om å vurdere sannsynlighet, konsekvens og hvor nær i tid en mulig
hendelse eventuelt er. I programkontekst er det også viktig å se på den aggregerte
risikoen for programmet som helhet.
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• Planlegge handl er om å forbere de styringsgrep som sikrer at en risik o ikke kommer
overraskende dersom den inntreffer, og gjøre det mulig å sette i verk tiltak for å
redusere eller eliminere risikoen .

• Iverksette handler om å sikre at de planlagte styringsgrepene blir ive rks att. En vikt ig
del av dette steget handler om å si kre tydelige roller og ansvar og utpeke
usikkerhetseier og aksjonseier.

Tabell 35 Roller og ansvar i usik kerhetsstyringen

A ktør Rolle og ansvar i usikkerhetsstyringen

Helse - og
oms orgsdepartem entet

Mottar rapportering på de mest s entrale risikoelementene.

Disponerer og b eslutter utløsning av usikkerhetsavsetningen.

Direktoratet for e - helse v/
Direktør

Mottar rapportering på sentrale risikoelemente r .

Rapporterer på de mest sentra le risikoelemen tene til Helse - og
omsorgsdepartemente t .

Beslutter utløsning av forventet tillegg.

Beslutter å løfte anmodninger om utløsning av usikkerhetsavsetning til
Helse - og omsorgsdepartementet .

Programeier for steg 1 Godkjenner strategi for styrin g a v usikkerhet , og endringer og oppdateringer
i denn e.

Eier og følger og strategisk r isiko og er ansvarlig for at strategisk risiko blir
fulgt opp på riktig nivå.

Rapporterer på de mest sentrale risikoelementene til Direktør for
Direktoratet for e - helse .

Lø fter anmodni nger om utløsning av forventet tillegg og
usikkerhetsavsetning til Direktør for Direktoratet for e - helse .

Er ansvarlig for at be slutningsunderlaget for utløsning av
usikkerhetsavsetningen beskriver:

• Omfanget på det utløste behovet

• Begrunnel se for å utløse midler fra usikkerhetsavsetningen

• Var ige konsekvenser av å utløse usikkerhetsavsetningen ( varig
høyere/lavere driftskostnader, fremtidige innføringskostnader ,
realisering av gevinster etc. )

• Beskrivelse av hva som er alternativet til å utløs e m idler fra
us ikkerhetsavsetningen, og hva som er ko nsekvensen ved å ikke
utløse midlene.

Er ansvarlig for at godkjente end ringer kommuniseres til programmet

Ansvarlig for å kontrollere risiko og hendelser som kan påvirke
programmets evne til å levere p å d e strategisk e målene.

Eier risiko på strategisk ni vå, og er ansvarlig for strategisk risiko blir fulgt
opp på riktig nivå.

Programleder for steg 1 Utformer og styrer prosessen for styring av risiko og usikkerhet i
programmet. Definerer tydelige terske lve rdier og reg ler for eskalering .

Styrer det aggrege rte nivået av usikkerhet i programmet
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Rapporterer på sentrale risik oelementer til Programeier

Styrer og koordinerer tiltak for å håndtere usikkerhet knyttet til tilstøtende
programmer og tiltak.

Kommunis ere r fremdrifte n i håndteringen av usikkerhet og hend elser til
Programeier og relevante interessenter

Løfter anmodninger om utløsning av forventet tillegg og usikkerhetsreserve
til Programeier.

Utarbeider beslutningsunderlag for utløsning av usikkerhetsres erv e og
forvent et tillegg med støtte fra programkonto ret.

Er ansvarlig for at godkjente endringer innarbeides i programmets styrende
dokumenter og kommuniseres til hele programorganisasjonen,
underliggende prosjekter og andre interessenter ut fra hva som e r
h ensiktsmessi g.

Programkontoret Styrer og koordine rer i nformasjonen og systemet for å følge opp usikkerhet
og risiko i programmet.

Vedlikeholder risikoregisteret.

Etablerer, fasiliteter og følger opp prosessen for usikkerhetsstyring

Støtter og gir råd t il prosjektene når det gjelder risiko og usikkerhet.

Koord inerer usikkerhet og risiko i grensesnittet mellom prosjektene sammen
med prosjektene.

Usikkerhetseier Ansvarlig for styring, kontroll og oppfølging av planlagte tiltak for en risiko
han eller hun har fått ansvar for

Aksjonseier Har fått oppdraget m ed å utføre et planlagt risikotiltak. Støtter og styres av
usikkerhetseieren.
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5 Prosjektstyri n gsbasi s s teg 1

5.1 Arbeidsomfang og endringsstyring
Med utgangspunkt i konseptbeskrivelsen i kapittel 1 .1 .5 som beskriver målbildet for h elhetlig
samhandling og valg om utviklingsretning som tilnærming, samt beskrivelsen av
gjennomføringsstrategien for s teg 1 i kapittel 4 , gir dette kapittelet en beskrivelse av de
aktiviteten e og leveransene som er nødvendig for å gjennomføre s teg 1 . Deretter beskrives
hvordan tiltaket skal legge opp arbeidet med endringsstyring .

5.1 .1 Arbeidsomfang for s teg 1

Tabell 36 beskriver arbeidsomfanget i s teg 1 . Progr amm et skal star te opp i 2021 , og pågå
frem til 2024 .

Tabell 36 Arb eidsomfang s teg 1

K ostnadsområde Beskrivelse

Programledelse Programledelsen ivaretar helheten i programmet og avhengigheter til
utviklingsretningen og andre pågåend e p rogrammer og prosjekter .

Forprosjekt for steg 2 Forprosjektet skal gjennomføres i 2021 og 2022 med hovedvekten av
aktivitetene i 2021. Det er en fordel om en del av tematikken knyttet til
fremtidig arkitektur og robusthet i eksisterende løsninger beha ndl es i 2020.

F orprosjektet skal legge til grunn ambi sjonsnivået for helhetlig samhandling
slik det er beskrevet i konseptvalgutredningen og videre bearbeidet i
forprosjektet.

Forprosjektet skal ta stilling til behovet for en plattformtilnærming for de
nas jon ale samhandl ingsløsningene beskrevet i vedlegg G L øsningsomfang
og - arkitektur . Dette innebærer å gjennomføre tekniske vurderinger for en
samhandlingsplattform og besvare på hvilken måte målene beskrevet i det
sentrale styringsdokumentet kan oppfylles. For prosjektet m å også, sammen
med sektor, etabler e et overordnet veikart, der målbildet stykkes opp i
håndterbare «arbeidspakker», som legges i en produktkø som definerer ulike
steg.

F orprosjektet må også anbefale styringsmodell for steg 2 i utviklingsret nin gen
for samh andling og utrede og anbefale fina nsie ringsmodell for de anbefalte
tiltakene.

Leveransen fra forprosjektet må være av en slik kvalitet at det kan gjennomgå
en KS2 i tråd med Statens prosjektmodell.

Grunndata og
tillitstjenester , inkludert
A PI - management

P rosjektet skal levere moderniserte gru nndatatjenester for personell og
virksomhet. Dette innebærer å bli enig om design og informasjonsmodell for
de nye tjenestene og utvikle og populere tjenestene.

I tillegg må det videreutvikles og etable res tillitstjen ester for å kunne skalere
og håndtere nasjonal innføring av samhandlingsløsninger. Dette inkluderer
også API - management og å ta i bruk de nye grunndatatjenestene for
Personell og Virksomhet i HelseI D og andre tillitstjenester.

Nytt API i kj ern e journal Det te innebærer å bestille utvikling av e t API i kjernejournal for deling av
besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten.

N asjonal
informasjonstjeneste for

Dette innebærer å etablere en løsning for lagri ng a v svar i k j ernejournal ,
implementer e nødvendige t ilpasninger i meldingsstandarden for å sikre at
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oppslag av laboratorie - og
radiologisva r

laboratorie - og r adiologivirksomheter automatisk sender en kopi av
svarrapporten til d en nye nasjonal e løsningen og utvikle skjermbilder som gir
helseperso nel l tilgang på svarrapportene via k jernejournal. Hel sepersonell
kan få tilgang til svarene gjennom k jernejournal. Det tilrettelegges for at
journalløsninger kan integreres direkte mot den nasjonale løsningen og at
den felles kommunale journal løsningen int egr eres slik at svarrapporter blir
tilgjengelig i hel sepersonell sin arbeidsflate.

5.1.2 Håndtering av endringer i programmet

Håndtering av endringer skal sikre at programmet håndterer endringer som oppstår i
programme ts omgivelser, rammebetingelser, mål eller fo rutsetninger og andre uplanlagte
situasjoner. Når det oppstår en endring må særlig konsekvensen for programplanene,
kostnadsestimatene, måloppnåelse og gevinster vurderes. Programkontoret må sikre at
programmets styrende dokumenter oppdateres med beslut ted e endringer og at endringene
kommuniseres ut i pro gramorganisasjonen med de underliggende prosjektene og til berørte
interessenter.

Systematisk håndteringer av endring er en integrert del av MSP - og P rince 2 - ram meverket
som programmet og de underliggend e p rosjektene s kal styres etter. Programmet vil legge
planer og estimater fra KS2 til grunn, og dokumentere endringer sammenliknet med KS2.

5.1.2.1 Prosess og roller for håndtering av endringer i programmet

Programleder m ed støtte fra programkontoret er ansvarlig fo r å etablere og følge opp en
prosess for endringss tyring i programmet. Dette er en løpende og operativ prosess i
programmet som leder til beslutninger om hvilke endringer som godkjennes og ikke.
Prosessen må iva reta behovet for å følge opp endringer som ka n oppstå man ge ulike steder
og sikre at konsekvens en av en endring blir vurdert helhetlig.

Tabell 37 Prosess og roller for håndtering av endringer i pr ogrammet

Rolle Ansvar

Programleder Ansvarlig for å etablere prosess for endringsstyring i programmet.

Beslutter endringer innenfor sitt mandat.

Løfter beslutninger om en dri ng til progr amstyret, programeier og Helse - og
oms orgsdepartementet ved behov.

Programkontoret Følger opp prosessen for endringsstyring i programmet. Samler inn
endringsanmodninger som oppstår og sikrer at alle prosjektledere og
endringsansvarlig i pro gra mmet vurdere r konsekvensen av endringen for sine
o mråder.

Vurderer kostnadskonsekvenser for programmet basert på egne analyser og
innspill fra resten av aktørene i prosessen.

Oppdaterer styringsdo kumentasjon med godkjente endringer og
vedlikeholder prog ram mets endring slogg.

Sikrer at godkjente endringer k ommuniseres til hele programorganisasjonen,
underliggende prosjekter og andre interessenter ut fra hva som er
hensiktsmessig.

Prosjektledere Melder inn endringsanmodninger fra sitt prosjekt og begrunne r d isse.

Vurder er konsekvensen for sitt prosjekt av e ndringsanmodninger som
kommer inn fra andre.
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Der prosjektet har etablert avtaler og samarbeid med prosjekter og/eller
forvaltnin gsmiljøer utenfor programmet er prosjektleder ansvarlig for å
vurdere konse kve nser for dis se aktørene og kommunisere godkjente
e ndringer til disse aktørene hvis det er relevant.

Endringseier e Melder inn sine endringsanmodninger og begrunner disse.

Vurderer konsekvensen for endring og gevinstrealisering av
endringsanmodninger som ko mmer inn fra andre.

Kan innstille på at en endrin gsanmodning bør drøftes med programstyret før
den besluttes.

Fagansvarlig Helsefag Melder inn endringsanmodninger som fø lger av helsefaglige vurderinger og
begrunner disse.

Vurderer helsefaglige konsekv ens er av endrin gsanmodninger som kommer
inn fra andre .

Fagansvarlig IKT/arkitektur Melder inn endringsanmodninger knyttet til I KT/arkitektur på programnivå og
begrunner diss e.

Vurderer konsekvenser for I KT/arkitektur av endringsanmodninger som
kommer inn fra andre.

Pro gramstyret Drøfter og gir sin innstill ing knyttet til endringer som løftes til programstyret av
programleder eller endringseiere.

Orienteres om relevante endringer som er godkjent av programleder.

Programeier Beslutter vesentlige endringer der det er stor uenighet o m endringen bør
godkjennes.

Disponerer forventet tillegg og kan godkjenne endringer som fører til
kostnadsendringer opp til P50.

Helse - og
omsorgsdepartementet

Beslutter endringer som krever utløsning av midler fra
usikkerhetsavs etn inge n (opp t il P85).

N asjonal e - helseportefølje O rienteres om endringer som får konsekvenser for andre pågående
programmer og prosjekter.

5.1 .2.2 Mulige forenklinger (kuttliste)

Arbeidsomfanget i programmet er estimert med et element av "design to cost". Det vil si at
kostn adene er estimert etter beste evne bas ert på referanseprosjekter, ekspertvurderinger
og med utgangspunkt i beskrivelser av hva som skal gjøres og hvordan. Dette utgjør en
ramme, og programmet må styres slik at programmets måloppnåelse blir b est mulig innen for
rammen som er estimert og budsjett ert. Det er ikke uvanlig med en slik tilnærming i
prosjekter og tiltak med store I KT - elementer. Det at kostnad er priorite rt høyest blant
resultatmålene reflekterer denne tilnærmingen .

Nasjonal informa sjo nstjeneste f or oppslag av laboratorie - og radiolog isvar er identifisert som
en mulig kandidat for forenkling innenfor steg 1 . Dette er beskrevet nærmere i Tabell 38 .
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Tabell 38 Vurde rin g av nasjonal info rmasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og
radiologisvar som mulig område for forenkling

N asjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisva r

Begrunnelse Løsningen som er anbefalt er et steg på veien mot be dre deli ng av lab - og
radiologi svar på tvers i helse - og omsorgssektoren. Samtidig vil ikke den anbefalte
løsningen omfatte all ønsket funksjonalitet for å følge utviklingen i prøveresultater over
tid, søke etter et bestemt prøvesvar for en pasient eller s øke ette r pasienter m ed et gitt
prøveresultat. Begren sningene i den anbefalte løsningen kan gjøre det aktuelt utsette
denne typen funksjonalitet i påvente av bedre muligheter for deling av strukturerte
data.

Konsekvens for
kostnader

N asjonal informasjonst jen este for oppslag a v laboratorie - og radiologisva r er estimert
å ha en P50 - kostnad på 6 6 millioner kroner inkludert mva.

Konsekvens for
nytte

Den anbefalte løsningen er prioritert av helsepersonell da den kan gi nytteeffekter for
både hels epersonell og in nbygger. Men konse kvensene for nytten av å kutte/f orenkle
nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og radiologisva r er mindre
enn å kutte/forenkle de andre leveransene i steg 1.

5.2 Risikovurdering
Det er gjennomført en risikovurdering av gj ennomføringen av s teg 1. Risikoelementene er
regis trert i risikoregisteret, og vil måtte følges opp løpende gjennom programmets levetid.
Risikovurderingen er et oppsummert bilde på den usikkerheten som oppleves å være ru ndt
gjennomføringen av steg 1 , sl ik den fremstår i for prosjektfasen.

For hver hendels e er det vurdert sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og konsekvensen
hvis den inntreffer. Tabell 39 og T abell 40 be sk river skalaene som er brukt for vurdering av
sann synlighet og konsekvens.

Tabell 39 Skala for sannsynlighetsvurderinger

N avn Sannsynlighet Beskrivelse

Meget liten (0 % - 5 %) Det er meget liten sannsynlighet for at situasjon en b eskrevet i
risikoom rådet oppstår .

Liten (6 % - 24 %) Denne risikoen er mulig men det har ikke oppstått før i lignende
prosjekter av denne størrelsen, eller det har vært engangstilfeller
der denne risikoen har oppstått.

Moderat (25 % - 49 %) Denne ri si ko en har oppstått noe n få ganger med ujevne
mellomr om før.

Stor (50 % - 74 %) Denne risikoe n har oppstått flere ganger før.

Svært stor (75 % - 100 %) Denne risikoen oppstår som regel i denne type prosjekter, eller er
en helt ny risiko som er overheng en de for prosjektet.
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T abell 40 Skala for konsekvensvurdering

K onsekvens Beskrivelse

Ubetydelig
Risikoen har ingen betydning for programmets kostnad, fremdrift eller
leveransekvalitet.

Lav
Risikoen påvirker ikke kostnadsbudsje tt et, men vil medføre at fremdriften blir
forsinket. Risikoen vil ikke ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp
sammenlignet med dagens situasjon.

Moderat
Risikoen har moderat betydning for konseptets kostnad, fremdrift og/eller
leveransekvalite t. Ri sikoen vil ikke ha n egative konsekven ser for yte lsen av
helsehjelp sammenlignet med dagens situasjon.

Alvorlig
Risikoen vil påvirke både kostnadsbudsjettet og fremdriften betydelig, men vil ikke ha
negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp samm en lig net med dagens
situa sjon.

Svært alvo rlig
Risik oen vil ha negative konsekvenser for ytelsen av helsehjelp og vil påvirke både
kostnadsbudsjettet og fremdriften. Denne konsekvensgraden brukes også for risikoer
som innebærer at tiltaket ikke bør igangs et tes eller bør stoppes.

Steg 1 har noen egenskaper ved seg som er drivere til risiko. Programmet skal koordinere en
prosjektportefølje bestående av fire ulike prosjekter med ulike egenskaper og formål,
samtidig som programmet skal koordineres opp mot and re på gående programmer og
strategiske init iativ. Prog rammets evne til å håndtere avhengigheter blir derfor viktig.

Matrisen i Figur 33 nedenfor oppsummerer risikovurderingen for etablering - og
tilpasningsfasen. Tabell 41 under matr isen bes kriv er risikoelementene og mulige tiltak for å
redusere risikoen.

Figur 33 Risikovurdering av steg 1
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Tabell 41 Risikovurdering av steg 1

N O Risikobeskrivelse S K Til tak

A1

Manglende evne i
progra mmet til å håndtere
avhengigheter på tvers av
andre programmer og
strategiske initiativ

Stor Alvorlig

Etablere avtaler og felles planer mellom
prosjekter som har leveranser som avhenger av
hverandre .

Økt forpliktelse i den na sjona le styringsmodellen
for sa mhandling .

A2

Uklare ansvarsforhold og
mandat mellom aktørene i
styringsmodellen gjør at
viktige beslutninger blir
forsinket

Moderat Moderat

Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.

Utarb eide krav til beslutningsun derla g .

Etablere avtaler og fel les plane r mellom
prosjekter som har leveranser som avhenger av
hverandre.

B1
Man får ikke de riktige
personene inn i forprosjektet
for steg 2

Moderat Moderat

Rekruttere i tråd med tydelige kompeta nsebehov.

Synliggjøre ansv ar og innflytelse som ligger i
rollene f or å gjøre det attraktivt å delta og
attraktivt for virksomhetene å bidra med
ressurser.

B2
Uenighet rundt prioritering av
samhandlingsbehovene som
s kal realiseres i steg 2

Moderat Modera t

Ansvarliggjøring av inter essen ter og aktører
gjennom for mell delt akelse og involvering.

Styringsmodell som ivaretar helheten.

Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.

Utarbeide krav til beslutningsunderlag .

B3

Manglende enighet og
forpliktels e rundt valg av
løsningsstr ategi for helhetlig
samhandling

Stor Alv orlig

Ansvarliggjøring av interessenter og aktører
gjennom formell deltakelse og involvering.

Styringsmodell som ivaretar helheten.

Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.

Utarb eide krav til beslutningsun derla g .

C1
Enighet rundt
infor masjonsmo deller for
grunndata blir forsinket.

Moderat Moderat

Utarbeide tydelige mandater og fullmakter for
programmene og prosjektene.

Utarbeide krav til beslutningsunderlag .

Etablere avtaler og fe lles planer mellom
prosjekt er so m har leveranser som avhen ger av
hv erandre.

C2

Klarer ikke å mobilisere
tilstrekkelig kapasitet for å
etablere nye
gru nndatatjenester raskt nok

Moderat Moderat
Rekruttere i tråd med tydelige kompetansebehov.

Starte mobilise ring tidlig.

C3
Klarer ikk e å e tablere
nødvendige prosess er for
po pulering og vedlikehold av

Stor Alvorlig
Tydelig mandat og beskrivelse av roller og
ansvar.
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innhold i grunndata hos de
ulike virksomhetene

Være tydelig på hva som trengs fra de ulike
virkso mhetene, og legge til rette for
erfaringsdeling mellom vir ksomheter .

Legge opp til minst mulig manuelle prosesser.

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

D1

Tek nologiplattformen som
ligge r til grunn for HelseI D er
ikke robust o g skalerbar nok
til å håndtere økt trafikk

Moderat Alvorlig

Tidlig gjøre en vurdering av robustheten i dagens
plattform.

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som vei er kostnaden og
konsekvense n av å gjøre endringen opp mot
nytten.

F1

Løsningsvalget knyttet til
nasjonal informasjonstjeneste
for oppslag av laboratorie - og
radiologisva r er ikke godt nok
for å oppleves som nyttig for
helsepersonell

Moderat Alvorlig

Invol vere helsepersonell i utfor ming av løsningen.

Etablere en prosess for håndtering av endringer i
programmet som veier kostnaden og
konsekvensen av å gjøre endringen opp mot
nytten.

Vurdere om prosjektet skal kuttes dersom
forventet nytte blir for lav sett opp mot kostnaden.

F2

Det tar l engre tid før
endepunktene gjør
nød vendige endringer knyttet
til nasjonal
informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og
radiologisva r

Stor Moderat
Tydelig kommunikasjon rundt planer og
nødvendige tilpasninger.

5.3 Prosje ktnedbrytningsstruktur (P N S )
Pro sjektnedbrytningsstrukture n for s t e g 1 består kun av dette hovedelementet, og er videre
delt opp i fem underelementer , vist i Figur 34 .

Kostnadene knyttet til s teg 1 består av både pr osjektledelse, forprosjekt for s teg 2 og
investeringer i t ekniske k omponenter som er nødvendige for å realisere datadeling og
tilgangssty r ing på tvers av virksomheter i helse - og omsorgssektoren. Det er også lagt til
grunn at det skal opprettes en nasjonal informasjonstjeneste for o ppsla g av laboratorie - og
radio logisvar , samt at det skal gjøres mindre oppdateringer i k jernejournal og
p ersonvernkomponenten. Hver av komponentene er nærmere beskrevet i kapittel 5.1 .1 .
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Figur 34 Prosjektnedbrytnings struktur for s teg 1

5.4 K ostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan
I dette kapittelet presenteres investeringskostnadene uten neddiskontering, inkludert
merverdiavgift for både grunnkalkyle, basises timat, P50 og P8510. Kostnad ene e r est imert
basert på erfar ingstall fra referanseprosjekter, dialog med markedet, samt estimater for
arbeidsomfang for ulike kostnadskomponenter. V edlegg H Kostnadsanalyse og finansiering
redegjør for detaljerte forutsetninge r for kostnadsestimatene, s amt k ostna dene lagt ut i tid og
brutt ne d på hvert enkelt underelement i PNS strukturen.

Grunnkalkylen er estimert, og det er deretter lagt til et påslag for uspesifiserte kostnader i
henhold til vanlig praksis. Det er lagt til 5 prosent uspesifisert på be talba re ko stnader i
estimatene .

På oppd rag fra Direktoratet for e - helse har Atkins gjennomført en usikkerhetsanalyse , se
vedlegg I Usikkerhetsanalyse . Usikkerhetsanalysen består av en vurdering av
estimatusikkerhet og hendelsesu sikkerhet som gjennom en st okast isk m odell estimerer et
fo rventet t illegg (påslag på basiskostnad opp til P50) og usikkerhetsavsetningen (påslag fra
P50 til P85) .

Utviklingsretningen for samhandling, definering av steg 1 for samhandling og splitting av
til taket i to programmer har s kjedd i etterkant av KVU og KS1 . V edlegg H Kostnadsanalyse
og finansiering redegjør for hvordan dette har påvirket kostnadsestimatene sa mmenliknet
med KS1.

5.4.1 Kostnadsramme og usikkerhetsavsetning for s teg 1

Kostnadsrammen for s teg 1 inkluderer kostnader til gjen nomføring av forprosjekt f or steg 2 ,
modernisering av grunndata for virksomhet og personell og etablering av tillitstjenester i

10 P50 og P85 viser til en sannsynlighetsfordeling p å kostnadsestimatene. Det e r 5 0 prosent sannsynlighet for at
den fa ktiske kostnaden blir lavere enn P50 (og 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere). Det er 85 prosent
sannsynlighet for at den faktiske kostnaden blir laver
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sek tor og etablering av en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie - og
radiolog isvar.

• Kostnadsrammen for t iltak et settes til 845 millione r, som ti lsvarer P85 - kostnaden.

• Styringsramme for programmet settet til 710 millioner, som tilsvarer P50 - kostnaden.

Tabell 42 viser oppbyggingen av kostnadsestimatet for s te g 1.

Tabell 42 Kostnadsestimat fo r s teg 1

K ostnadsestimat
Belø p
(Millioner 2019 - kroner, inkludert mva., ikke nåverdijustert)

Grunnkalkyle 6 10

Basisestimat 1 6 40

P502 7 10

P853 84 5

Standardavvik 16 %

Sannsynlighet for basis 27 %

I nvesteringsperiode er 2021 - 2030. Tallene er rundet t il nærmes te fem millioner.
1) Basisestimat = grunnkalkyle + uspesifisert . Uspesifisert er anslått til 5 % av betalbare kostnader.
2) P50 = basisestimat + forventet tillegg. Forventet tillegg er esti mert i egen usikkerhetsanal yse.
3) P85 = forventet kostnad + usikke rhetsavsetning. Usikkerhetsavsetning er estimert i egen usikkerhetsanalyse.

5.4.1.1 Drivere til usikkerhet i kostnadsestimatet

Usikkerhetsanalysen viser at f orventet tillegg er estimert til 7 0 mil lioner kroner og
usikkerhet savse tningen er estimert til 13 5 million er kroner inkludert mva. Dette gir et P50 -
estimat på 7 10 millioner kroner, og et P85 - estimat på 845 millioner kroner.

De viktigste driverne til usikkerheten er:

• Tilgang på ressurser me d ri ktig kompetanse. Eksempelvi s er arkitekturkompetanse
vikti g for å v idereutvikle og etablere nye grunndata og tillitstjenester. Denne
kompetansen er svært etterspurt i dagens marked og derfor kan tilgangen på riktige
ressurser være knapp.

• Omfang av vide reut vikling av tillitstjenester .

• Det komplekse aktørbildet. De t er vikt ig med god brukerinvolvering og forankring, i
tillegg til at det er usikkerhet knyttet til tilpasninger i endepunktene.

• Estimatusikkerheten knyttet til enkeltdeler av kostnadsestimatet .

5.4.2 Fi nansiering

Steg 1 i utvikli ngsre tningen for samhandling fi nansieres i sin helhet av staten. Dette skal ikke
skape presedens for fremtidige steg i utviklingsretningen for helhetlig samhandling. Årlige
beløp tilsvarende P50 - kostnad overføres til Direktor atet for e - helse som programeie r. He lse -
og omsorgsdepartement et dispon erer usikkerhetsavsetningen.

5.5 Gevinstrealiseringsplan
Det er ikke gjennomført en egen samfunnsøkonomisk analyse for s teg 1. Den
samfunnsøkonomiske analysen som er gjennomført omfatter b åde felles kommunal
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journalløsn ing o g s teg 1 i utviklingsretni ng for sa mhandling (vedlegg J Oppdatert
samfunnsøkonomisk analyse) . Likefult antas steg 1 i utviklingsretning for samhandling å
bidra til realisering av enkelte gevinster identifisert for tiltak et, felles kommunal journalløsn ing
o g steg 1. D isse er beskrev et i prog rammets gevinstrealiseringsplaner .

5.5.1 Gevinster av steg 1 i utviklingsretning for samhandling

Blant aktivitetene i s teg 1 beskrevet i kapittel 5.1.1 vil nasjonal informasjonstjeneste for
op pslag av laboratorie - og radiol ogisvar g i gevinster på selvstendig grunnlag. Nasjonal
informasjonstjeneste for oppslag a v laboratorie - og radiologisvar antas å gi to gevinster:

• Frigjort tid for personell som jobber i kommunal hel se - og omsorgstjeneste .

• Be dre i nnbyggeropplevelse og økt tillit ti l kommunal e helse - og omsorgstjenest er .

Disse er ytterliggere beskrevet i vedlegg K Gevinstrealiseringsplaner.

5.5.2 Prioritering og fordeling av gevinster

Prioritering av gevinster handler om h vilken prioritet gevinsten skal ha i gevinstarbeidet.
Prio riteringe n er gjort med utgangspunkt i en vurdering av gevinstpotensialet, strategisk
viktighet, målbarhet, kausalitet og risiko.

Fordeling av gevinster handle r om hvem som får nytte av gevinsten. Flere gevinster kan
oppstå andre steder enn der investerin gen finne r sted. Hvem som får nytte av gevinstene er
viktig å ta med i vurderingen av hvordan gevinstene omsettes.

Prioritering og fordeling av gevinster er lik for felles kommunal journalløsning og steg 1, og er
beskrevet i kapit tel 3.5.2 . Underlaget for vurderingene er nærmere beskrevet i vedlegg K
Gevi nstr ealiseringsplaner .

5.5.3 Gevinstrealiseringsplan for P rogrammet Akson s amhandling

Gevinstrealiseringsplan en er detaljert ut i vedleg g K G evinstrealiseringsplaner. Dette
bes kriver hvordan gevinster av s teg 1 skal måles og følges opp i Programmet Akson
samhandlin g . Programmet bør operasjonalisere planen på en måte som gjør at målinger og
måloppnåelse kan sees i sammenheng fortløpende. De t vil være nødvendig å fortsett e
arbeide t med gevinstrealiseringsplanen frem mot innføring.

Gevinstrealiseringsplanen tar utgang spunkt i DFØs mal er, og beskriver:

i) Hvem som er ansvarlig for at gevinsten realiseres

ii) Årsaks - og virk ningssammenhengen fra tilta k til endring og gevinst

iii) Hvilke indikato rer som skal måle at nødvendig endring og gevinst oppstår

iv) Hvor ofte endring og gevinst sk al måles, og med hvilken kilde

v) Endrings - og gevinstpotensialet

vi) Hvordan gevinsten kan omsettes

vii) Risiko for redusert gevinst og hv ordan risikoen kan reduseres

5.6 Fr emdriftsp la n
Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i plan for gjennomføring som ble beskrevet i kapitt el 4.2.1 .
Det er estimert bemanningsbehov med utgangspunkt i kostnadsest imatene. Disse er
tilgjenge lig i v edlegg H Kostnadsanalyse og finan siering.
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Tabell 43 viser de mest sentrale milepælene i gjennomføringsstrategien for Programmet
Akson samhandling . Milepælene vil være gjenstand for re - planlegging i etterkant av
gjennomført s teg 1 .

Tabell 43 Milepæler for Programmet Akson samhandling

# Fase Beskrivelse Frist

1 Steg 1 Mobilisering og oppstart av Programmet Akson samhandlin g
starter

Januar 2021

2 Steg 1 Mobilisering og oppsta rt av prosjekter i s teg 1:

• Moder nisering og videreutviklin g av grun ndata - og
tillitstjenester

• Etablere en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag
av laboratorie - og radiologisva r

• Forprosjekt s teg 2

Januar 2021

3 Steg 1 Ferdigstillelse av Forprosjekt s te g 2 inkludert gjennomført K S2 De sember 2022

4 Steg 1 Inve steringsb eslutning for s teg 2 Oktober 2023

7 Steg 2 Mobilisering og oppstart av s teg 2 med tilhørende prosjekter
starter

Januar 2024

5 Steg 1 Ferdigstillelse av Prosjekt Modernisering og videreutv ikling av
grunndata - og til litst jenester

Desember 2025

6 Steg 1 Fe rdigstillelse av Prosjekt nasjonal informasjonstjeneste for
oppslag av laboratorie - og radiologisvar

Desember 2025

5.7 Kvalitetssikring
Pr ogrammet Akson samhandling skal gjennomføre kvalitetss ikring med en strukturert o g
met odisk tilnærming gjennom p rogrammet s levetid for å sikre at programmet er lønnsomt og
leverer tilfredsstillende kvalitet til de avtalte milepælene. Programmet skal ta hen syn til
overordnede rammer , eksterne krav og tilgrense de prosjekter og programmer som en del av
kvalitetssikring sarbeidet . Det skal legges til rette for at prosjektene kan benytte prosesser for
et sikkert og kontrollert gjennomføringsløp og at løsningene s om produksjonsettes oppfyller
krav og spesifikasjoner. For for prosjekte r i P rogra mmet Akson samhandling , som ska l
definer e utviklingsretningen for samhandling, betyr dette at de skal levere tilfredsstillende
kvalitet på rammene for et sentralt styringsdoku ment.

I programstyringen inngår kvalitetssikring som e n av hovedaktiviteten e. Pro grame ier vil være
ansvarlig for at progr ammet har en strategi for kvalitetssikring og for å følge krav til
kvalitetssikringsgjennomganger som programmet setter selv eller som programmet er
underlagt gjennom f or eksempel en KS - ord ning. Programleder vil være ansv arlig for at
aktiviteter k nyttet ti l kvalitetssikring gjennomføres og dokumenteres.

Kvalitetssikringen skal i tillegg til å sikre tilfredsstillende kvalitet, kunne bidra med innspill til å
forbedre og effektivisere rutiner o g prosesse r . Resultate r fra
kval itetssikrings gjennomgangen e vil vær e en del av informasjonsgrunnlaget til
beslutningspunktene beskrevet i kapittel 2.2.1.5 .
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5.7.1 Kvalitetssikringsområder

Programmet skal fokuser e på omr ådene forretningsverdi, pro sessk valitet og produktkvalitet :

• Forret ningsverdi: Sikre at programmet leverer verdi gjennom å styre mot gevinstene
beregnet for programmet , sørge for at resultat mål nås og bidra til realisering av
effektmål.

• Prosesskvalitet: Si kre kvalitet og kontinuerli g for bedring i alle prosjektpro sesser.

• P roduktkvali tet: Sikre at prosjektleveransene oppfyller løsningsspesifikasjon og
kvalitetskrav.

5.7.2 Prinsipper for kvalitetssikring

Kvalitet skal sikres gjennom kvalitetssikringsprinsipper som t ar utgangspunkt i rammeverk et
fr a MSP. Prinsippene setter krav til kvalitetssi kringsaktiviteter både på program - og
prosjektnivå. Følgende fem prinsipper legges til grunn:

• Uavhengighet i kvalitetssikringen
Kvalitetssikring skal gjennomføres av uavhengige og objektive parter som ikk e har
direkte tilknytning til p rogrammet eller påvi rkning på programmets leveranser.

• Integrert del av programmet og prosjektene
Kvalitetssikring skal være en integrert del av programmet gjennom planer som
indikerer til hvilken ti d programmet skal planlegge , koo rdinere og gjennomføre
kva litetssik ringsaktiviteter for å sikre tilfredsstillende produktkvalitet, lønnsomhet og at
programmet er innenfor avtalte kostnadsrammer, samt for å kunne støtte
beslutningsprosesser.

• Kvalitetssikrin gen skal knyttes til kontro llpun kter i programmet og pr osj ekte r
Kva litetssikringsaktiviteter skal knyttes til kontrollpunkte ne i programmet og
prosjekte ne, og til de løpende løypemeldingene som er planlagt underveis.

• Fokusere på risikoområder
Kvalitetssikr ingsaktivitetene skal være baser t på uavhengige risikov urd eringer m ed
fokus på områdene som er identifisert med høy risiko.

• Iverksette tiltak for å håndtere resultater fra kvalitetssikringen
Programmet skal håndtere resultater fra kvalitetssikringsaktivite tene på en effektiv og
kons isten t måte for å sikre at n ødv endige ti ltak iverksettes, og ved behov eskaleres til
programstyret.

5.7.3 Ekstern kvalitetssikring

Forprosjektene i utviklingsretningen for samhandling kan bli underlagt Finansdepartementets
kvalitetssik ringsregime for store statl ige i nvesteringer dersom den es timerte
k ostnadsrammen overstiger terskelverdien på 300 millioner i KS - ordningen.
Finansdepartementet vil i et slikt tilfelle engasjere en ekstern kvalitetssikrer som kan
gjennomføre nødvendige vurd eringer før det fattes en i nvest eringsbeslutning.

Helse - o g omsorgs departementet kan ved behov stille krav om egne
kvalitetssikringsgjennomganger for å sikre at prosjektene leverer resultater med
tilfredsstillende kvalitet og at programmet styrer utvikling sretningen i henhold til må lbild et.

Programmet må legge ti l rette f or at eksterne kvalitetssikrere effektivt får tilgang til nødvendig
grunnlag for å utføre sine kvalitet s sikringsgjennomganger.
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6 Samfunnsøkon omisk l ønnsomhet

Den oppdaterte samfunnsøkonomisk e analysen viser at tiltake t fel les kommunal
journalløs nin g og steg 1 i utviklingsretning for samhandling er samfunnsøkonomisk
lønnsomt, med en netto nåverdi på 2,9 milliarder kroner. Etter usikkerhetsanalyse får tiltaket
et nyttepåslag på 0,9 milliarder k roner som gir en netto nåve rdi p å 3,8 milliarder kroner . I
tillegg har tiltaket en rekke ikke - prissatte virkninger. Flere av disse er vurdert til å ha stor
verdi for samfunnet og vil bidra til å styrke tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

Figur 35 Priss atte virkninger som følger av t iltaket

D et er i løpet av forprosjektet gjort endringer i forutsetningene som gir en reduksjon i netto
nåverdi på 9,0 milliarder kroner sammenliknet med konsept 7 i KS111. Konsept 7 omfattet
felles k ommunal journalløsning innf ørt t il alle kommuner og fastle ger utenf or Midt - Norge, og
innføring av målbildet for helhetlig samhandling med sp esialisthelsetjenesten. De største
endringene fra KS1 - rapporten som påvirker netto nåverdi er:

• Oppdatert tallgrunnla g og korrigeringer: I løpet av f orprosjektet er analysen b lant
anne t oppdatert med nye framskrivningskurver, antall årsverk og
arbeidskraftk ostnader.

• Endr et innføringstakt: I KS1 ble det antatt at 100 prosent av kommuner og fastleger
utenfor Midt - Norge ta r i bruk felles kommunal jo urnal innen 2030. Basert på
vur deringer gjort av Direktoratet for e - helse, i dialog med KS og Legeforeningen, er
dette nedjustert til kommuner utenfor Midt - Norge som representerer 85 prosent av
befolkningen innen 2030 og 60 prose nt av fastleger utenfor Mid t - Nor ge innen 2033. I
tillegg e r det mod ellert en sammenheng mellom nytten som realiseres i kommuner og
fastleged eltakelse.

11 I differansen er KS1 - es timatet på 14,4 milliarder kro ne r korrigert for regnefeil, og tar u tgangspunkt i
en netto nåverdi for konsept 7 fra KS1 på 12,0 milliarder kroner.
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• Endret omfang: I KS1 inkluderte den samfunnsøkonomiske analysen målbildet for
helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsn ing. I tråd med en stegvis
gjen nomføring av målbildet for helhetlig samhandling er den oppdaterte
samfunnsøkonomi ske analysen i forprosjektet avgrenset til felles kommunal
journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for samhan dling .

I KS1 var netto nåve rdi f or konsept 7, konsept 4 og konsept 1 på henholdsvis 1 2,0 milliarder,
1,6 milliarder og 1,3 milliarder12. For å verifisere at konseptvalget fra KS1 fortsatt står seg
har forprosjektet vurdert hvordan endringene beskrevet over ville påvirket de prissatt e
vir kningene i de tre konsepte ne. Etter som det ikke foreligger oppdaterte kostnadsestimater
for konsept 4 og konsept 1 legges kostnadsberegningene fra KS1 til grunn i alle konseptene i
denne sammenlikningen . Beregningene kan der for ikke anses som oppdater te es timater for
konseptene fra KS1 .

E n dringene som følger av oppdatert tallgrunnlag og korrige ringer ville økt netto nåverdi for
samtlige konsepter . I forprosjektet er det også gjort endringer som knytter seg tett til tiltaket.
Dette gjelder spesielt inn førin gstakt for kommuner og fas tleger, k urver for realisering av
nytte, og en modellert sammenhe ng mellom fastlegedeltakelse og realisering av nytte i
kommuner som tar i bruk felles kommunal journalløsning. Oppdateres konsept 7 o g konsept
413 i henhold til disse endringene, reduseres net to nåverd i til henholdsvis 3,2 milliarder
kroner og - 4,3 milliard er kroner. Ettersom kostnadsestimatet er uendret fra KS1 , og dermed
ikke hensyntar lavere deltakelse, er netto nåverdi i dette tilfel let trolig underestimert.

For k onsept 1 vil disse forutse tningene være urealistiske, og konseptet er derfor kun
oppdatert med endringer i generelle forutsetninger. Med innsikten fra forprosjektet er det
imidlertid sannsynlig at det ville vært behov for hø yere innføringskostnader og mer sentrale
programaktivitete r i konse pt 1 enn det som ble estimert i KS1 .

For samtlige endri nger beskrevet over er konsept 7 samfunnsøkonomisk mest lønnsom
sammenlignet med konsept 1 og konsept 4.

12 Tallene avviker noe fra KS1 - rapporten da det er rettet opp en regnefeil i endrings - og
omstillingskostnaden e, og skattefinansieringsko stn ad en er beregnet på alle vir kninger b ortsett fra
produktivitetstap i virkningen "unngåtte realøkonomiske konsekvenser".

13 Endringene gjort i den oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen er basert på felles kommunal
journalløsnin g og steg 1 i utviklingsret nin g for samhandling. De er ikk e fullste ndig overførbare til
konsept 4 eller konsept 7 i sin helhet, men tilstrekkelig realistiske til å kunne skape en sammenlikning
mellom konseptene.
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Figur 36 Verifisert samfunn søkon omisk lønnsomhet fra KS1



Sentralt styringsdok ument for Akson - h elhetlig samh andling og felles kommunal journall øsning

IE - 1056 187

7 Videre a rbeid i 2020

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen f o r
samhandling har planlagt oppstart i 2021, se gjennomføringsstrategi i henholdsvis kap ittel
2.2 og 4.3. Fr e m til o ppstart vil det imidlertid pågå fle re prosesser og aktiviteter med relevans
for tiltaket som er illustrert i Figur 37 .

Figur 37 Sentrale prosesser i videre arbeid i 2020

S entralt sty rings dokument overlevere s til H else - og omsorgsdepartementet og sendes til
ekstern kvalitetssik ring (KS2) i starten av mars . I KS2 kvalitetssikres s tyringsunderlag og
kostnadsoverslag før investeringsb eslutning og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme
kan f remmes for Stortinget. Det er vente t at vedtak i Stortinget skjer i forbindelse med
behandlingen av statsbudsjettet for 2021 og at Regjeringens budsjettforslag offentliggjøres
ved publiseringen av Prop. 1 S (2020 - 2021).

En s entral føring for forprosje ktet er at intensjonserklæringe r skal væ re inngått med
kommuner som representerer omkring halvparten av befolkningen utenfor Midt - Norge i løpet
av juni. KS og enkelte kommuner vil utarbeide et saksunde rlag som blant annet skal be nyttes
i arbeidet med innhe nting av intensjonserklæringer fra kommu nene . Selve innhentingen av
intensjonserklæringer vil foreg å i regi av KS og kommunene med bidrag og støtte fra
Direktoratet for e - helse. Innholdet i intensjonserklæringene er under arbeid .

Detaljer rundt virksomhet en "A kson j ournal AS" er ikke a vklart i sentralt styringsdokument,
men vil avklares i videre prosess. Kommunene må i samarbeid med KS og Helse - og
omsorgsdepartementet arbeide v idere med fordeling av eierbrøk, hvordan kommunene
o rganiserer sitt eierskap, a ksjon æravtaler, oppkapitaliseri ngen av s elskapet m.m. Det må
gjennom arbeidet sannsynliggjøres at et tilstrekkelig antall kommuner kan gå inn på
eiersiden. Forholdet mellom eier e på generalforsamling, selskapets styre, programeie r og
eiermøte må også konkr etise res nærmere. Det er ventet at forbe redelsene til etableringen av
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"Akson journal AS" pågår gjennom 2020 , og at selskapet er operativt i god tid før utlysning i
markedet. Der som etableringen av selskapet skjer for tett på utly sning i markedet, har ikke
det n ye selskapet reell mulighe t til å t a beslutninger om innretning i anskaffelsen. En
utlysning i markedet vil skje høsten 2021.

Parallelt med forberedelsene av etableringen av "Akson journal AS", vil kommunene i
samråd med H e lse - og omsorgsdepartemente t kon kretisere finansieringsmod ellen for
gjennomføringen av felles kommunal journalløsning . Den endelige f inansieringsmodell en vil
avhenge av detalje ne rundt selskapsetableringen av "Akson journal AS" , blant annet eierbrøk
og opp kapitalisering av selskapet og i nvesteringsbeslutningen i Stortinge t . I
finansieringsmodellen vil kostnadsfordelingen mellom partene detaljeres i omfang og over
tid.

Direktorate t for e - helse vil gjennom ordinære, faste leverandørmøter orientere om
anbefal inger og status i arbeidet med A kson. Direktoratet for e - h else vil vurdere en ekstra
markedsdialog høsten 2020 .

Forprosjektet forutsetter at dataansvaret for felles kommunal jour nalløsning plasseres i
"Akson journal AS". Etter at sentralt styringsdokument er over levert til Helse - og
omso rgsdepartementet er det nø dvendig m ed ytterligere avklaringer mht. kommunens rolle ,
data ansvar , plikter og påvirkningsmuligheter . Dataansvaret og ev entuelle plikter vil måtte
reguleres i nasjonal rett. Det er nødvendig med f lere avklaringer knyttet ti l IKT og
informasjonssikkerhet . Det er b ehov for ekstra kompetanse knyttet til IKT og arkitektur i
Programmet Akson journal , hvor p rosjektet vil arbeide med å beskrive hvordan dette bør
organiseres, og hvordan dette skal sees opp mot arkitekturmiljøene i k ommun ene. I tillegg er
det beho v for ytt erligere beskriv else av hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet skal
fordeles mellom Programmet Akson journal og virksomhetene som tar i bruk
journalløsningen. Videre må funksjonelle sta ndarder og tekniske krav ti l jou rnalløsningene for
aktører i helse - og omsorgssektoren utredes , inklusiv obligatorisk bruk av
samhandlingsløsning er .

Foreløpig v eikart for n asjonal e - helseportefølje viser et utvalg av pågående
utviklingsprosjekter, videreut vikling og innføringsaktivi tet s om må ses i sammenheng med
felles k ommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for samhandling . Flere av
prosjektene i portefølje n vil arbeides videre med i 2020 , mens tiltak knyttet til
legemiddelhåndtering er un der replanlegging som er pl anlag t ferdigstilt i løpet av f ørste
hal vår 2020. Veikartet skal konkretiseres og behandles våren 2020. I dette arbeidet vil det
også bli vurdert hvilke prosjekter i den nasjonale e - helseporteføljen som eventuelt bør inngå i
orga niseringen og styringsmodel len f or Programmet Akson samhan dling.

He lse - og omsorgsdepartementet vurderer om det er tilstrekkelig rettsgrunnlag for felles
kommunal journalløsning og samhandlingsløsninger, og vil eventuelt komme tilbake til
nødvendige endrin ger i en ordinær høringspro sess .

Gjennomføringen av tilta ket har f orventet oppstart i begynnelsen av 2021 , hvor f ørste fase i
henholdsvis felles kommunal journall øsning og i steg 1 i utviklingsretningen for samhandling
er mobilisering av programmene. I lø pet av høsten 2020 må Direk torat et for e - helse,
kommunene, KS og H e lse - og omsorgsdepartementet starte forberedelsene til
mobiliseringsfasen e . Det innebærer blant annet å forberede bemanning av "Akson j ournal
AS" og sikre at nødvendige ressursbidrag er til gjengelige. I tillegg må st yring smodellen for
P rogrammet A kson jour nal etableres før mobiliseringsfasen kan starte .
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