
Aktørforum runde to
Stegvis, Dag 1 og Markedsplassen
Utarbeidet for Aktørforum 1 og 3 februar 2022



Stegvis - tidsaksen



Begrep Hva Forklaring Driver Anslag om når
Prosjektet Periode Tiden fra nå og til beslutning 

om å gjennomføre FKJ

FKJ Nå – våren 2023

Beslutningsdagen Milepæl Dagen FKJ blir besluttet og 

gjennomført

Kommunene 30. juni 2023

Forberedelsen Periode Tiden fra beslutning til 

oppstarten av operativ drift 

FKJs 

«etterfølger»

Juli 2023-september 

2024/januar 2025

FKJ Dag 1 Milepæl FKJs oppstarts-dag FKJs

«etterfølger»

Mellom september 

2024 og januar 2025

Informasjonsdeling Periode Perioden er preget av 

informasjonsdeling

FKJs

«etterfølger»

Fra Dag 1

Forbedring Periode Perioden er i tillegg preget av 

forbedringer

Kommunene, 

fastleger, osv.

2-3 år etter 

Dag 1

Forandring

Transformasjon

Periode Perioden er i tillegg preget av 

forandring av 

forløp/arbeidsprosesser og 

roller

Kommunene, 

fastleger, osv.

4-6 år etter 

Dag 1

Viktige tidsintervall og milepæler for FKJ



Tidsaksen sett fra FKJ. Ingen aktør kan gå raskere frem enn det 
mulighetsrommet som skapes av FKJs tidsaksen og egenskaper

Nå Beslutning Dag 1 Målbildet

Prosjektet Forberedelsen Informasjonsdeling          Forbedring                Forandring

Prosjektet

Forberedelser

Forbedring

Informasjonsdeling

Forandring

Transformasjon

Økt nytte

Tid



Problemstilling 
Stegvis - tidsaksen 

Hva tenker dere om prosjektets innretning på tidsaksen 
og definerte perioder?

.



Dag 1 – Dag 1 og ulike 

overgangsstrategier

.



Situasjonen på FKJs Dag 1 for kommunene vil preges 
av nåværende kontrakter med applikasjonsleverandørene.

Nå Beslutning Dag 1 Målbildet

Prosjektet Forberedelsen Informasjonsdeling          Forbedring                Forandring

Tid

Beholde dagens EPJ/PAS applikasjon

Tilpasse applikasjonen til 

informasjonsdeling

Må 

konkurranseutsette 

dagens EPJ/PAS 

applikasjon med 

FKJ som mål

Anskaffe og fornye bruk av 

EPJ/PAS applikasjon med 

krav om FKJ deling av 

informasjon

Fornye EPJ/PAS 

applikasjon ved 

bruk av  

markedsplassen 

Fornye EPJ/PAS 

applikasjon ved 

bruk av  

markedsplassen 

Denne 

problemstillingen vil 

gjelde for alle 

applikasjoner som 

er anskaffet som 

følge av 

anbudskonkurranse 

etter Lov om 

offentlige 

anskaffelser.

En gjennomsnittlig 

kommune har mer 

enn 10 slike 

avtaleforhold.



Alle deltagende kommuner må utarbeid sin egen strategi for 
overgangen til FKJ.

Nå Beslutning Dag 1 Målbildet

Prosjektet Forberedelsen Informasjonsdeling          Forbedring                Forandring

Beholde dagens EPJ/PAS applikasjon

Tilpasse applikasjonen til 

informasjonsdeling

Må 

konkurranseutsette 

dagens EPJ/PAS 

applikasjon med 

FKJ som mål

Anskaffe og fornye bruk av 

EPJ/PAS applikasjon med 

krav om FKJ deling av 

informasjon

Fornye EPJ/PAS 

applikasjon ved 

bruk av  

markedsplassen 

Fornye EPJ/PAS 

applikasjon ved 

bruk av  

markedsplassen 



Problemstilling 
Dag 1 - Ulike overgangsstrategier

Har FKJ prosjektet riktig forståelse av mulighetsrommet som 

kommunene vil oppleve ved overgang til FKJ?

.



Markedsplassen

.



Bør markedsplassen ha to deler? Hva er fordeler og ulemper ved å 
ha en eller to eller skulle det være flere deler av markedsplassen?

Tilbud
Applikasjonsleverandørene

tilbyr de applikasjonene

de selv ønsker, dog innenfor

det regelverket FKJ 

har definert

Anbud
FKJ gjennomføre anbuds-

konkurranse om utvikling av 

applikasjon som

dekker definert behov.

Åpen 

konkurranse, 

forretnings-

hemmeligheter, 

ulike priser

Bare EN  

applikasjon,

åpen kilde-kode 

eid av FKJ,

monopolisert til 

investeringen er 

tilbakebetalt

Tilbud Anbud

Egen utvikling

FKJ 

Kommune
….

???
….



Problemstilling 
Markedsplassen

Bør FKJ legge til grunn for det videre arbeidet at 

markedsplassen skal ha to tilnærminger; tilbud og anbud for å 

sikre at kommunene får dekket sine behov gjennom 

markedsplassen? 

Bør FKJ utrede flere tilnærminger til markedsplassen?

.


