Akson – helhetlig samhandling
og felles kommunal journal
Orientering for Hovedutvalget for helse, sosial og
omsorg 09. juni 2020

Informasjonsmateriell
• Film 1 om hva Akson er: https://vimeo.com/356147816
• Film 2 en brukerhistorie som forteller hva manglende samhandling mellom
helsetjenesten i kommunen og mellom sykehus og kommunen medfører.
«Hadde de hatt tilgang til sammen journalsystem kunne de fanget opp dette
tidligere» https://youtu.be/4oqwA2E0ExI
• KS har samlet informasjon på en egen side Akson
• Direktoratet for e-helse har samlet informasjon på egen side Akson – felles
kommunal journal og helhetlig samhandling

Vi kan ikke
fortsette som i dag
• Færre ressurser til å levere flere
og mer komplekse helsetjenester
• Helsetjenester flyttes fra sykehus
og institusjon til hjemmet
• Helseinformasjon deles ikke godt
nok mellom ulike deler av
helsetjenesten
• Ingen løsninger i markedet dekker
behovet

Regjeringen har en visjon om
«én innbygger – én journal».

33 prosent mener at
helsepersonell har feil
opplysninger om dem
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Helseplattformen bør få i oppdrag å
være et regionalt utprøvingsprogram for
det anbefalte nasjonale målbilde i
utredning av én innbygger – én journal
og et mulig startpunkt for en felles
nasjonal løsning for kommunal helse- og
omsorgstjeneste

• Helsepersonell skal ha enkel og
sikker tilgang til
pasientopplysninger
• Innbyggere skal ha tilgang på
enkle og sikre digitale tjenester

Stortingsmelding
Én innbygger –
én journal

• Data skal være tilgjengelig for
kvalitetsforbedring,
helseovervåking, styring og
forskning

Vurdering av
Helseplattformen
KVU og KS1
Nasjonal kommunal løsning
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2017
• Målbilde og utviklingsretning: en
felles nasjonal løsning for helseog omsorgstjenesten
• Startpunkt: en felles, nasjonal
løsning for kommunale helse- og
omsorgstjenester
• Nasjonal styring

Utredning
Én innbygger – én journal

Målet om én innbygger – én
journal bør realiseres gjennom tre
strategiske og parallelle tiltak:
• Etablere Helseplattformen i
Midt-Norge
• Etablere nasjonal løsning for
kommunal helse- og
omsorgstjeneste
• Videreutvikle eksisterende
løsninger i spesialistVeikart for realisering av Én helsetjenesten i Nord, Vest og
Sør-Øst

innbygger – én journal

2019-2020
Sentralt
styringsdokument
og KS2
Akson – Helhetlig
samhandling og
felles kommunal
journalløsning

Hva skal Akson løse?

Helhetlig
samhandling

Én felles
kommunal
pasientjournal

Finansiering av
Akson
• Felles kommunal journal anbefales
finansiert av kommunene
• Det foreslås at staten finansierer
program- og myndighetsoppgaver
• Staten foreslår å finansiere Akson
samhandling steg 1
• 41% er ikke betalbare ressursbidrag

Akson samhandling – steg 1

Staten
709 mill

Akson journal

Staten
1,4 mrd

Kommunene
7,4 mrd

Lokale og regional ressursbidrag (ikke-betalbare kostnader) på 2,9 mrd.

Videre utredningsarbeid
• Organiseres i ett felles prosjekt der stat
og kommune er likeverdige parter
• Helse- og omsorgsdepartementet, KS og
kommunene Bergen, Oslo, Stavanger,
Kristiansand, Bærum, Bodø og Vinje
som foregangskommuner
• Første fase av utredningsarbeidet
planlegges å ferdigstilles før sommeren
• Utarbeide et veikart for e-helse og
utrede helhetlig styring innen oktober
2020

Hva betyr det å stå utenfor Akson?
Må tilpasse seg
nye krav

Må utvikle
egne journaler

Strengere krav til
anskaffelse,
utvikling og
forvaltning i ny ehelselov

Selv sørge for at
journaler utvikles i
tråd med lovkrav,
standarder og slik at
de understøtter
behovene i
fremtidens helse- og
omsorgstjeneste

Mister mulighet til
felles anskaffelse
Sammen får
kommuner mer
bestillerkraft i dialog
med leverandører.
Ikke rasjonelt å
bestille hver for seg

Intensjonserklæringen
• Intensjonserklæringen er et uttrykk for
kommunens støtte til og intensjon om
deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket
Akson
• Ingen kjøpsforpliktelse eller annen
økonomisk forpliktelse for kommunen
• Frist for signering er 1. juli på grunn av
regjeringsbehandling i august

Veien videre
• Det trengs et «ja» fra nok kommuner for at arbeidet
med Akson videreføres
• Spørsmålet må den enkelte kommune ta stilling til
• Statens bidrag forutsetter intensjonserklæringer fra
kommuner som representerer minst halvparten av
befolkningen utenfor Midt-Norge
• Videre arbeid forutsetter også vedtak i regjeringen og
Stortinget

