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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Helseministeren viste til denne artikkelen sistNRK i september62 % er enige eller nokså enige at pasienter får en uheldig kombinasjon av legemidler



Dagens fragmenterte situasjon er ikke bærekraftig

Helseinformasjon deles ikke godt nok 
mellom ulike deler av helsetjenesten

Ingen løsninger i markedet dekker samlet de 
ulike helsetjenestene i kommunal helse- og 
omsorg. 

Hver kommune kan ha inntil 5-6 journal 
systemer.

Påvirker 291 kommuner utenfor Midt-Norge

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er behov for å gjøre noe med situasjonen



Helseplatt-
formen i Midt-

Norge
Akson

Spesialisthelse-
tjenesten (HN, 

HV, HSØ)

Én innbygger – en journal

Sammenhengen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En innbygger – en journal består av tre tiltakØkt informasjonsdeling mellom helseperosnell



AKSON 



Direktoratet for e-helse anbefalte anskaffelse av felles journal for alle kommunale helse- og 

omsorgstjenester med løsninger for helhetlig samhandling

Spesialist-
helsetjenesten

Kommunale 
helse- og
omsorgstjenester

Midt-Norge Nord Vest Sør-Øst

Løsninger for helhetlig samhandling

Felles journal

H
el

se
pl

at
tfo

rm
en

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med bakgrunn i Konseptvalgutredningen fra 2018



Hvordan realiserer vi dette? 

Forprosjekt Akson - sentralt styringsdokument innen februar 2020

Styring, organisering og ansvar
Finansiering
Grensesnitt og avhengigheter
Kontraktstrategi
Gjennomføring, innføring og 
gevinstarbeid
Løsningsomfang og arkitektur

Mål om signering av intensjonsavtaler med kommuner som representerer over 
halvparten av Norges befolkning innen juni 2020

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan gjør vi det?



Tjenester som skal dekkes av Akson Journal



Lokalt



Nasjonale
felleskomponenter



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kunngjøring av 
anskaffelse

Forprosjekt og KS2 Anskaffelse Etablering og tilpasning

Signering av 
kontrakt

Overlevering til drift og 
forvaltning

Innføring, drift og forvaltning

Intensjons-
avtale

Forpliktelses-
erklæring Tilslutning

Skisse til beslutningspunkter

Opsjonskommuner

Kommuner som forplikter seg tidlig

Avrop

Utbredelse
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1

2


	��AKSON
	Lysbildenummer 2
	Dagens fragmenterte situasjon er ikke bærekraftig
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Direktoratet for e-helse anbefalte anskaffelse av felles journal for alle kommunale helse- og omsorgstjenester med løsninger for helhetlig samhandling
	Hvordan realiserer vi dette? �Forprosjekt Akson - sentralt styringsdokument innen februar 2020
	Tjenester som skal dekkes av Akson Journal
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11

