
 

 

Oppsummering FKJ 
 

FKJ er et prosjekt som skal bidra til å løse kommunehelsetjenestens behov gjennom en stegvis 

utvikling av fremtidens journalplattform for deling og lagring av informasjon. Plattformen vil gi 

kommunene nye muligheter til å oppnå bedre sluttbrukerløsninger for helsepersonell i tett 

samarbeid med leverandørmarkedet. 

FKJ skal bidra til å sikre tilgang på funksjonalitet for helsepersonell, men også forbedre 

samhandling internt, mellom tjenester i en kommune, mellom kommuner, samt med de nasjonale 

samhandlingsløsningene gjennom utveksling av relevant informasjon. FKJ omfatter de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene, samt fastleger og andre spesialister med kommunale avtaler mm. (i 

den videre teksten omtales alle disse gruppene som kommunen(e)). 

FKJ vil legge til rette for at leverandørindustrien fortsatt utvikler og tilbyr god dekning av 

funksjonelle behov innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Applikasjonene skal over tid 

tilpasses slik at helsepersonell opplever at de henger sammen, fungerer sømløst og at riktig 

informasjon følger riktig innbygger til riktig tid. FKJ skal ikke selv utvikle funksjonelle applikasjoner. 

Denne oppgaven skal fortsatt gjøres av kommersielle eller andre aktører. 

FKJ vil i økende grad frikoble informasjonen (journalopplysningene) fra applikasjonene. En slik 

frikobling vil sikre at den samme informasjonen blir tilgjengelig i alle relevante applikasjoner og 

innholdet kan tolkes likt. Dette vil forenkle eventuelt bytte mellom løsninger fra ulike leverandører 

og sikre innbyggers innsyn i egen informasjon. 

FKJ vil bidra til at informasjon om innbygger blir tilgjengelig for alle som har tjenstlig behov.  

FKJ vil skape et økosystem der aktørene1 samhandler, og konkurrende leverandører tilbyr sine 

applikasjoner basert på deling av informasjon. 

 

Behov, funksjonalitet, nytte og stegvis 

Innovasjonen må ikke begrenses til å skje gjennom kommunenes detaljerte kravspesifikasjoner, 

men i møtet mellom helsepersonellets behov og næringens utviklingskraft. Målbildet er ambisiøst, 

men beskriver likevel en retning som et økende flertall av våre interessenter beskriver som 

interessant, spennende og betydningsfullt.   

FKJ-tilnærmingen innebærer en stegvis innføring av nye applikasjoner på en felles 

informasjonsplattform. Økt grad av deling av informasjon mellom applikasjoner er en forutsetning 

for økt nytte, derfor bør det være krav til et sett av minimumsinformasjon som skal deles/lagres 

på plattformen. Nytten av informasjonsdeling vil være avhengig av hvor rik tilgang på informasjon 

som finnes på plattformen. Det ventes at det vil bli stadig bredere tilgang på informasjon over tid, 

 
1 Brukere av informasjon i et økosystem (i denne kontekst innbyggere, helsepersonell, forskere, utviklere og offentlig administrasjon), samt 
leverandører av tjenester og løsninger til brukerne. 



 

 

og at informasjonen blir mer standardisert og strukturert. Et av elementene i stegvis er derfor 

knyttet til grad av informasjonsdeling. FKJ-tilnærmingen legger også opp til at applikasjoner fra 

flere konkurrerende leverandører skal kunne sameksistere sømløst i økende grad. Dette vil gi 

kommunene mulighet til å sette sammen en portefølje av applikasjoner som endrer eller utvider 

seg over tid. Dette er et annet aspekt av stegvis. Utvikling i teknologi vil gi ulike muligheter for 

dette på ulike tidspunkt. 

Mange ansatte opplever i dag at de må bruke mange ulike applikasjoner for å kunne utføre 

arbeidsoppgavene sine. Noen av disse applikasjonene støtter delvis opp om de ansattes 

arbeidsflyt og arbeidsprosesser.  Erfaring tilsier at nytteeffekt sjelden oppstår i nye IT-løsninger 

alene, men gjennom samspillet mellom tjenesteinnovasjon og bruk av digital teknologi. FKJ anser 

at maksimal nytte kan oppnås der vi evner å tilføre relevant informasjon og digital støtte til en 

arbeidsflyt eller et forløp fra start til slutt. FKJ vektlegger derfor dette tankesettet gjennom 

håndtering av innbygger fra behov oppstår eller diagnose stilles, til tildeling, planlegging, 

gjennomføring og dokumentasjon av tjenestene som leveres.  

FKJ legger til grunn at det vil være ulik tilnærming og behov for å høste nytte i de ulike tjenestene 

og kommunene – dette er også et aspekt av stegvis. Kommunene vil ha valgfrihet i forhold til grad 

av ambisjonsnivå, og dette vil påvirke endringene kommunene vil måtte gjennomføre, behov for 

endringsledelse, opplæring, osv. 

 

Beskrivelse av løsning 

FKJ løsningen vil ha to hoveddeler; henholdsvis en markedsplass og en plattform.  

Markedsplassen er møteplassen til aktørene i økosystemet2 og den er tilrettelagt for å presentere 

de ulike leverandørene sine kvalitetssikrede produkter, siste versjon, endringer og planlagte 

versjoner fremover. Markedsplassen skal også forenkle bestilling og anskaffelse av de ulike 

produktene for kommunene, samt legge til rette for økt innovasjon, utprøving og dialog rundt 

behov og forbedringsarbeid. 

Markedsplassen gir helsepersonell en oversikt over hvilke 

applikasjoner de har avtaler om, og de skal kunne være trygge på at 

applikasjoner på markedsplassen er kompatible med hverandre, slik 

at overgangen mellom dem oppleves sømløs og effektiv. 

Markedsplassen vil også legge til rette for dialog mellom aktørene i 

økosystemet, for å kunne samarbeide om ønsker og endringer, gi 

tilbakemeldinger, forbedringsforslag og innovasjonsprosesser på en 

enklere måte. 

Plattformen har til oppgave å lagre og dele relevant helseinformasjon som oppstår eller brukes av 

de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Gjennom kommunikasjon mot de nasjonale 

 
2 En gruppe aktører, og de løsningene de benytter, som via en eller flere standardiserte digitale plattformer knyttes sammen i ett verdiøkende 

nettverk. 

Lagring av informasjon kan 

innebære at plattformen 

inneholder en kopi av 

informasjon fra andre kilder.  

Det juridiske grunnlaget for å 

tillate lagring av sentraliserte 

kopier må utredes – eventuelt 

må FKJ innlemmes i pågående 

arbeid om tillatelse til å lagre 

kopier av helseopplysninger 



 

 

samhandlingsløsningene, vil også relevant informasjon som finnes i spesialisthelsetjenesten, 

Helseplattformen (Midt-Norge), felles nasjonale løsninger mm. være tilgjengelig for helsepersonell 

med tjenstlige behov. Dette innebærer også at innbyggerne i økende grad vil få et samlet innsyn i 

egen informasjon, og oversikt over hvem som har brukt den. 

 

Endringsreisen 

Forståelsen av når på tidslinjen vi fester blikket er helt sentralt når man skal forstå løsningen, 

utviklingsretningen, mulighetsrommet og målbildet.  

Grovt sett er løsningsbeskrivelsen basert på en viktig milepæl som vi har valgt å kalle Dag 1. Det 

representerer tidspunktet løsningen tas i operativ bruk av kommunene. Dag 1 er karakterisert av 

at applikasjonene sikrer informasjonsdeling ved bruk av en obligatorisk minimumsdel av 

plattformen. Før Dag 1 må en rekke forberedende aktiviteter være gjennomført, eksempelvis må 

informasjonsdeling være forberedt, og applikasjonsleverandørene må ha tilpasset sine 

applikasjoner.  

I tiden etter Dag 1 vil alle aktørene gjennomgå en endringsreise for å oppnå økt nytte. Denne 

endringsreisen er en stor del av konkretiseringsarbeidet nå.  

 

Funksjonalitet som realiseres nasjonalt eller regionalt  

FKJ er avhengig av en løpende dialog med øvrige aktører i sektoren, f.eks. spesialisthelsetjenesten 

i sør-øst, vest og nord, Program for digital samhandling, Helseplattformen, Helsedata i Oslo og 

andre relevante nasjonale registre. Samhandling på og mellom de ulike plattformene bygger på 

felles nasjonal grunnmur som består av felleskomponenter, felles språk, felles datakilder, felles 

krav og retningslinjer, og en infrastruktur som i stor grad er lik for de ulike plattformene. FKJ 

mener at en plattform må baseres på åpne, internasjonale og tilgjengelige standarder som f.eks. 

SNOMED CT for medisinsk klassifisering, og openEHR og HL7 FHIR for modellering og utveksling av 

informasjon.  

Helse- og omsorgsdepartementet og KS er enige om et samarbeid for innføring av nasjonale e-

helseløsninger som kjernejournal og e-resept. KS utvikler «Felles plan og rammeverk» for 

kommunesektoren, og dette dokumentet legger til grunn Veikart for nasjonale e-helseløsninger, 

utarbeidet av direktoratet for e-helse. Hensikten med «Felles plan og rammeverk» er at 

kommunene skal settes bedre i stand til å foreta prioriteringer om innføring av nasjonale e-

helseløsninger, inklusiv velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, alt dette i et tre til fem års 

perspektiv. FKJ skal også realiseres innenfor rammen av KS Felles plan og rammeverk. Løsninger 

som innføres på kort sikt skal gi gevinster i seg selv, men også utgjøre deler av grunnmuren for 

fremtidige løsninger, som for eksempel Felles kommunal journal. 


