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Styringsdokument Felles kommunal journal – invitasjon til å gi innspill 
 
Felles kommunal journal interim AS ønsker at dere bidrar med innspill til foreløpig 
styringsdokument (versjon 0.8) for et felles journalløft for kommunene. Styringsdokumentet 
skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring, og i parallell inviteres det til innspill fra interessenter, 
før endelig behandling i selskapets styre medio mars neste år.  
 
Løsningsforslaget 
Tilgang til relevant pasientinformasjon for alle som trenger det er kjernen i målbildet i 
styringsdokumentet. Noe av det viktigste vi har med oss i møte med helse- og 
omsorgstjenesten er informasjonen om hvem vi er og vår helsetilstand, om undersøkelser og 
funn, samt om tidligere eller pågående behandling. Mangel på informasjon medfører 
unødvendig bruk av ressurser, kan gå utover kvaliteten i tjenestetilbudet til innbygger og kan 
i ytterste konsekvens svekke pasientsikkerheten. Derfor må helsepersonell ha tilgang til 
pasientinformasjon der og når behovet oppstår.  

  
Stortingets bestilling av «et plattformbasert økosystem» ligger til grunn for vårt forslag. En 
stor anskaffelse av ett felles system som alle helse- og omsorgsarbeidere kan bruke, er en 
tankegang som kommuner utenfor helseregion Midt-Norge og Stortinget forlot i forbindelse 
med det tidligere Akson-prosjektet.  
   
Vi foreslår én felles informasjonskilde, satt sammen fra ulike relevante kilder, som grunnlag 
for deling av informasjon, der et mangfold av leverandører kan tilby og levere enkle og 
brukertilpassede løsninger.  
  
Gjennomføringsstrategien baserer seg på Stortingets bestilling av «stegvis utvikling og 
gradvis innføring». Stegvis utvikling innebærer små, enkle utprøvinger med lav kostnad og 
risiko, men tydelig og konkret nytte. Gradvis innføring betyr at den enkelte kommune selv 
kan velge hvilke løsninger de vil ta i bruk og når, ut fra egne behov og forutsetninger. 
 

Risiko 
Prosjektet er komplekst og ikke uten risiko. Samtidig er de tiltakene som foreslås konkrete 
og håndterbare. Det er også viktig å minne om at risiko ikke kan vurderes isolert for 
prosjektet, men at det må ses i sammenheng med risiko ved alternativene. I dag er det to 
mulige alternativ, enten å fortsette som nå (null-alternativet) eller å velge en løsning hvor en 
leverandør leverer og kontrollerer alt. Det er vår oppfatning at risiko ved disse to 
alternativene i sum er vesentlig høyere enn for det foreslåtte konseptet. 
  
Journalløft for bedre løsninger 
Regjeringen vil støtte opp under kommunenes behov for bedre journalløsninger, blant annet 
gjennom etablering av en helseteknologiordning med formål å «styrke kommunenes evne til 
å etablere gode journalløsninger, stimulere til bruk av velferdsteknologi, og bidra til 
samhandling mellom kommuner og helseforetak». Ordningen skal også legge større vekt på 
standardisering, normering og veiledning. Det passer godt med vårt forslag til 
gjennomføringsstrategi.  
   
Bred forankring 
Samarbeidsprosjektet har utarbeidet forslag til styringsdokument gjennom involverings- og 



dialogprosesser med samarbeidskommuner og KS’ ulike samstyringsarenaer, 
representanter fra fag- og profesjonsorganisasjoner, bruker- og pasientforeninger, 
leverandører, helseforetak og nasjonale aktører.  
  
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra ekstern kvalitetssikrer og de innspill vi mottar, vil vi 
oppdatere styringsdokumentet og legge det frem for selskapets styre medio mars 2023 for 
endelig behandling sammen med anbefaling til videre veivalg i arbeidet. Gitt anbefaling om å 
gå videre med arbeidet vil det bli fulgt opp av videre behandling hos samarbeidskommuner, 
KS og tilsvarende forankring i kommunesektorens formelle organ, regionalt og nasjonalt.   
  
Behovet for et felles journalløft i kommunene er større enn noen gang. Vi må sammen finne 
veien fram til bedre deling av informasjon som et grunnlag for bedre samhandling, internt i 
hver enkelt kommune, mellom kommunene og mellom helsetjenestene i hele landet. Vi må 
finne veien sammen, og vi må finne den raskt. Nå er tiden kommet til å lytte på innspillene 
dine.   
 
På ks.no/fkj finner du styringsdokumentet, annet informasjonsmateriell og invitasjon til 
webinar 9. desember 2022. Innspill kan leveres via digitalt skjema på våre hjemmesider. 
Fristen for å gi innspill er 31. januar 2023. Vi anbefaler at hver kommune koordinerer seg 
internt i et felles innspill.  

  
Tusen takk for du tar deg tid til å dele din innsikt med oss.   
  
  
Vennlig hilsen   
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