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Aktørfora 5 – Tematikk «Markedsplassen»  
 

Dokumentet skal kunne leses frittstående. Det presiseres at innholdet i dokumentet ikke er besluttet i FKJs styrende organer, 

men at dokumentet likevel er skrevet «med klart definerte hypoteser» for å gi grunnlag for innspill til videre bearbeiding. 

Dette for å realisere FKJ prosjektets ambisjon om samskapning med aktørene. Det er formulert noen spørsmål som deltagerne 

kan vurdere i forkant av det kommende aktørforum.   

 

Hensikt med tematikk: 

Felles kommunal journal (FKJ) består av flere produkter1. Et av produktene er «markedsplassen». Det er 
markedsplassens muligheter og behov vi ønsker å ha dialog om i denne runden av aktørfora.   
 
Markedsplassen er et konsept som det kan være krevende å forstå. Målet vårt med dette aktørfora er 

derfor både å skape bedre forståelse for det grunnleggende ved en markedsplass, som hva 

hovedtrekkene i «markedsplassen» som løsningskonsept er og hvordan det skal samspille med 

plattformen. Vi ønsker også å forstå mer rundt hva en markedsplass må inneholde for å oppleves attraktiv 

for dere, og de dere representerer. 

I dette underlaget ønsker vi å gi en kort innføring i prosjektets overordnede tanker knyttet til produktet 
markedsplassen. Dette for å gi noen eksempler eller «knagger» i videre arbeid. Vi ønsker likevel at det 
skal være et stort handlingsrom for å tenke åpent og kreativt, og analogien til en tradisjonell 
markedsplass kan gjerne benyttes i tankene, hva gir det kunder og leverandører å møtes på en 
markedsplass? Hva kan en slik markedsplass gi kommuner og leverandører? Hvordan kan det påvirke 
innbyggere og helsepersonell? 

Overordnet beskrivelse av produktet markedsplass   

Før det gis en beskrivelse av produktet markedsplass ønsker vi å gi en forklaring på hvordan 

markedsplassen spiller inn i løsningskonseptet. Markedsplassen er 

et av to hovedprodukter identifisert for å etablere løsningskonseptet 

FKJ, det andre er en plattform.   

I kommunene er det mange ulike løsninger og leverandører. 
Informasjonen i disse løsningene lagres på ulike måter. Dette gjør 
samhandling, og deling av informasjon mellom systemer svært 
utfordrende. Helsepersonell merker dette gjennom å måtte logge inn 
i flere ulike systemer hver vakt, og forvalte og oppdatere samme 
informasjon i flere løsninger.  
  
Et av de viktigste tiltakene for å bidra til en endring er derfor å 
etablere en felles plattform2. Denne skal bidra til særlig to formål: 

• Sikre felles lagring og deling av informasjon mellom de ulike 
tjenesteområdene internt i kommunen. På den måten kan vi 
gjenbruke informasjonen på tvers av systemer og 
tilrettelegge for mer standardisert informasjon. 

 
1 Et produkt er en komponent som dekker et sett med relaterte behov, gjerne gjennom flere ulike tjenester, og som kan beskrives som en selvstendig 

enhet. 

2 En digital infrastruktur med tilhørende tjenester som er basert på åpne, publiserte standarder (openness) som alle må benytte for å kunne ta i bruk plattformen 

(compliance). Plattformen gjør det mulig å knytte sammen applikasjoner og tjenester fra mange forskjellige leverandører, og understøtter deling av data på 
definerte, standardiserte formater - med bruk av felles tillitstjenester og terminologi. 

Et eksempel fra hjemmetjeneste i en 

kommune viser at de dokumenterer i: 

• Pleie og omsorgssystem (PLO) 

• Individuell plan (IP) 

•  Minimum 2 ulike løsninger for: 

o Medisindispensere 

o Digital hjemme 

oppfølging 

o Trygghetsalarmer 

o GPS 

o Kamera eller sensorer 

o Responssenter 
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• Når vi har standardisert informasjon kan plattformen tilgjengeliggjøre dette for et bredt 
leverandørmarked, for mulighet til å utvikle nye, større og mindre, (journal)løsninger, eller som 
grunnlag for nye innbyggertjenester.  
 

Det andre hovedproduktet er markedsplassen. Begrepet markedsplass er valgt for å skape assosiasjoner 
til en aktiv og dynamisk arena der flere ulike handlinger foregår, litt som en tradisjonellmarkedsplass. 
Markedsplassen er møteplassen mellom aktørene, for eksempel brukerne med sine behov, og 
leverandørene og deres løsninger. Kartlegging gjort av FKJ prosjektet3 i flere kommuner viser at det vil 
være mer enn 200 anskaffelser blant samarbeidskommunene, og tilsvarende flere tusen for alle de 291 
kommunene de neste fem årene.  
 

Det foreligger et samspill mellom markedsplassen og plattformen. Plattformen skaper muligheten foren 

rik, dynamisk og attraktiv markedsplass, eksempelvis ved å gi forutsetninger for at flere leverandører kan 

utvikle nye applikasjoner som de nå kan presentere, selge og levere på markedsplassen.  Applikasjoner4 

fra mange leverandører skal dekke ulike behov for ulike brukere, FKJ skal ikke utvikle applikasjoner eller 

brukerløsninger. For å kunne nyttiggjøre seg og dele informasjon på tvers av tjenester, løsninger og 

profesjoner må applikasjonene derfor bruke den felles plattformen for lagring av relevant 

helseinformasjon, i tråd med definerte standarder, samt for samhandling med andre applikasjoner.  

 

 

Figur 1Illustrasjon av sammenheng mellom markedsplass og plattform. Det er ikke markedsplassen i seg selv som 
kommuniserer med plattformen, men applikasjonene som er på markedsplassen 

 

Arbeidet med detaljering av markedsplassen er pågående, og også en viktig begrunnelse for hvorfor vi 
ønsker å fremme denne tematikken i aktørfora. Per dato har FKJ tatt frem en beskrivelse hvor det 
forventes at markedsplassen skal kunne dekke behov som:  

 
3 Kartlegging er gjort i flere av samarbeidskommuner, et Digitnettverk samt noen kommuner i et KS e-komp nettverk. Hensikten med kartlegging var å 

finne ut hvilke tjeneste/løsninger kommunene har i dag, hvilken leverandør og fagsystem de benytter samt om et nytt anbud er planlagt før 2025.  
4 Programvare som utfører spesifikke oppgaver for sluttbruker 
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• Felles behovssamarbeid kommuner og leverandører 
Markedsplassen skal legge til rette for at sluttbrukere, gjennom nettverk i eller mellom 
kommunene kan gi innspill rundt behov, innovasjon, kontinuerlige forbedring og transformasjon. 
Det må legges til rette for høy grad av medvirkning fra øvrige aktører som helse- og 
omsorgspersonell, applikasjonsleverandører, innbyggerrepresentanter mm. Behovene kan tas 
frem i fellesskap og beskrives på en slik måte at det blir mye enklere for applikasjonsutviklerne å 
lage gode behovsdekkende applikasjoner. Fellesskapet rundt fremtaking av behov vil også sikre 
at kommunene lærer av hverandre og kan gjenbruke de beste ideene. 
 

• Felles anskaffelser 
Markedsplassen kan sikre at det blir utarbeidet felles underlag for anskaffelser, omforente 
kontraktsdokumenter med funksjonelle krav, standardiserte krav knyttet til pasientsikkerhet, 
informasjonssikkerhet og personvern, felles opplegg for evaluering av anbydere, maler for 
gevinstrealisering samt maler for ROS og DPIA. På denne måten vil FKJ redusere den totale 
arbeidsbelastningen og tidsbruken for alle involverte aktører – kommuner så vel som 
leverandører. På markedsplassen gjennomføres derfor samlede, sikre, lovlige og 
kostnadseffektive anskaffelser og er «stedet» der kjøpstransaksjonen kan finne sted. Dette fører 
også til høyere gjenbruk av løsninger, og en slik forutsigbarhet kan gi grunnlag for innovasjon og 
langsiktige investeringer i løsningene.  
 

• Butikken 

Markedsplassen skal på sikt tilby en «butikk» der kommunene får oversikt og informasjon over 

applikasjoner og løsninger som er anskaffet, sertifisert og godkjent for leveranse på FKJ-

plattformen og som enkelt kan bestilles og tas i bruk 

 

• Markedsplassen skal gi tilgang til avtaler og gi oversikt over tilbudet i markedet.  
Markedsplassen må inneha en oversikt over inngåtte avtaler og støtte ulike avtaleformer i tråd 
med forretningsmodeller. Markedsplassen muliggjør at flere leverandører kan markedsføre sine 
løsninger direkte til kundene, og at kundene enkelt kan få oversikt over hva som finnes i markedet 
et sted. Det er en arena for både selger og kjøper, i likhet med det som sees i et fysisk marked.  

 

• Dialogarena og samhandling 

Markedsplassen må sikre løpende dialog mellom alle aktørene i økosystemet. Dette for å sikre at 

interessentene forstår hverandre. Dette er avgjørende både for å ta frem behov, sikre god 

interaksjon under applikasjonsutviklingen og gjennomføring av anskaffelser. 

 
 

• Sertifisering og godkjenning 
På markedsplassen legger vi opp til system hvor leverandører kan prøve ut og teste nye 
løsninger, og hvor de også, på sikt, kan «selvdeklarere» sine løsninger ved å verifisere at de 
virker i hht. rammeverk. Dette er for å gi kundene en trygghet om at løsningene oppfyller felles 
minimumskrav. Markedsplassen skal tilby mulighet til utprøvning, testing, og evaluering av 
løsninger, og kundene kan inviteres inn for å få en god oppfattelse og forståelse av løsninger 
man skal ta i bruk.  
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Figur 2 Illustrasjon som viser hvordan et samarbeid og prosess rundt tjenester på markedsplassen kan utspille seg 

 

Nytte og verdi 

Som et utgangspunkt ser vi for oss at markedsplassen vil kunne gi følgende verdi for ulike aktørgrupper:  
 

Kommuner  Leverandører  Helsepersonell  
Gjennom felleskjøpet 
reduseres 
ressurskrevende 
prosesser i hver 
enkelt kommune 

Redusere behov for 
ressurskrevende 
anskaffelsesprosesser 
i hver enkelt 
kommune 

 

Enklere anskaffelser 
gjennom felles 
behovsbeskrivelser  

Enklere anskaffelser 
gjennom felles 
behovsbeskrivelser  

Løsninger 
tilrettelagt og 
tilpasset 
arbeidsoppgaven  

Samarbeid og 
koordinering av 
behov  

Tilgang til data fra 
tilgjengelig 
informasjonslager  

Løsningene 
ivaretar deling av 
informasjon 

Felles 
leverandøroppfølging  

Bedre forståelse av 
prioriteringer 

Nye løsninger 
raskere  

Felles utprøving og 
pilotering  

Felles utprøving og 
pilotering  

Løsningene er 
piloterte og 
godkjente når de 
tas i bruk  

Tilgang til et større 
marked av 
kvalitetssikrede 
løsninger  

Tilgang til et større 
marked av mulige 
kunder  
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Tilgang til 
standardisert 
informasjon 

Mulighet for å levere 
løsninger uten egen 
lagring  

Nye løsninger 
mer tilpasset 
enkeltbehov 
raskere 

  
 

Problemstillinger til aktørfora:  

Aktørfora består av viktige representanter for ulike aktørgrupper på en markedsplass. For at en slik 

markedsplass skal være attraktiv er det viktig at den oppleves nyttig og at den imøtekommer deres 

behov.  

Konkretiseringen av prosjektets produkter er under utvikling og vi håper dere ønsker å bidra med innspill 
på hvilke tjenester produktet markedsplassen må inneholde for at den skal oppleves attraktiv for dere og 
de grupperingene dere representerer.  

Vi håper underlaget har bidratt til å gi en kort innføring og noen «knagger» i prosjektets overordnede 
tanker rundt markedsplassen. Vi ønsker likevel at det skal være et stort handlingsrom for å tenke åpent 
og kreativt, og analogien til en alminnelig markedsplass kan gjerne benyttes i tankene.  

I tillegg til hovedproblemstilling som presenteres under ønsker vi å stille følgende spørsmål til 
forberedelsesarbeidet: 

1. Ut fra det som er presentert om markedsplassen, hva er din umiddelbare reaksjon? 
2. Hvilke spørsmål reiser seg? Hva er uklart? 
3. Hva er verdifullt med markedsplassen for deg og de du representerer?  
4. Ser du noe som er utfordrende med markedsplassen?  

 

Tematikk for aktørfora vil være knyttet til problemstillingen:  

«Hvilke tjenester må en markedsplass inneholde for at du og de du representerer skal finne den 
attraktiv?» 
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