
FKJ – «intropakke»



Hva er Felles kommunal journal? 

• FKJ er et prosjekt som skal bidra til å løse 
kommunehelsetjenesten behov gjennom en felles 
plattform for deling og lagring av informasjon

• Dette skal gi oss nye muligheter for å utvikle bedre 
sluttbrukerløsninger for helsepersonell i tett 
samarbeid med leverandørmarkedet

• FKJ er en utviklingsretning, og skal skje stegvis 



Målet er at:

• helsepersonell sikres tilgang til oppdatert og relevant 
pasientinformasjon

• innbyggeren får innsikt i og kontroll med egen informasjon

• kommunene får bedre mulighet til effektivitet, kvalitet og styring

• samfunnet får bedre forutsetninger for forskning og utvikling 
gjennom tilgang til stordata

• leverandørene tilbys reell og likeverdig konkurranse

Felles for alle målene er informasjon



• FKJ er en av flere nasjonale tiltak i Norge for å 

realisere ambisjonen om «En innbygger – en 

journal»

• FKJ omfatter 291 kommuner utenfor Midt-Norge 



• FKJ ønsker dialog og medvirkning i 

konkretisering av løsningsforslaget – «plass 

rundt bordet» for aktørene rundt tiltaket
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Styring, organisering og kontroll

• Det skal utarbeides og leveres et oppdatert 

styringsdokument som skal gjennom politiske 

prosesser i alle kommuner første halvår 2023

• Tilslutningsprosess er avgjørende for om 

prosjektet går videre i kapitel 3 og 4



Hva jobber vi med?

• Oppdatering av styringsdokument og 
utarbeidelse av saksunderlag for 
kommuner

• Oppdatert løsningsforslag 
og konkretisering av 
gjennomføringsstrategi innenfor temaene:

• Økosystem

• Plattform

• Markedsplass

• Helsepersonellets arbeidsflater

• Stegvis utvikling

• Økonomi, organisasjon og styring



Dette kan FKJ bety for

Helsepersonell:

• Tilgang til relevant og oppdatert pasientinformasjon gir bedre vurderinger og 
beslutninger

• Tilgang til felles informasjon styrker tverrfaglig samarbeid

• Brukertilpassede arbeidsflater

• Mulighet for beslutningstøtte og innebygde læringssystemer

• Fleksible løsninger og raskere tilgang til innovasjon og utvikling



Dette kan FKJ bety for

Innbyggeren:

• Helseinformasjonen følger alltid innbyggeren i møte med ulike deler av 
helse- og omsorgstjenesten

• Personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas med løsninger for 
logging, reservasjon og sperring

• Innbyggeren skal sikres tilgang til og kontroll over egen informasjon

• Innbyggeren gis mulighet til å spille en aktiv rolle i egen behandling og 
oppfølging

• Innbyggerens egne helsedata skal kunne nyttiggjøres for helsepersonell



Dette kan FKJ bety for

Kommunene:

• Økt effektivitet fordi helsepersonell får frigjort tid til pasientbehandling

• Tilgang til relevant og oppdatert informasjon gir økt kvalitet på tjenestene

• Bedre ressursstyring og planlegging

• Bedre samhandling internt i kommunen, mellom kommunene og mellom 
forvaltningsnivåene

• FKJ kan håndtere anskaffelsesprosessene på vegne av fellesskapet for å 
profesjonalisere anskaffelser og avlaste parallelle arbeidsprosesser i 
kommunene

• Større volum gir bedre pris og større interesse for å utvikle løsninger for 
kommunene



Dette kan FKJ bety for

Leverandørmarkedet:

• Legge grunnlag for reell og likeverdig konkurranse

• Utvikling av nye løsninger blir mer attraktivt

• Større kundegrunnlag og kortere vei til markedet

• Bruk av internasjonale standarder åpner internasjonale markeder for norsk-
utviklede løsninger

• Tilgang til miljøer for testing, sertifisering og kvalifisering av løsninger



Dette kan FKJ bety for

Samfunnet: 

• Forskning og utvikling styrkes gjennom rask, effektiv og sikker tilgang til 
stordata

• Økt kvalitet i styring, kvalitetsforbedring og planlegging av helse- og 
omsorgstjenester

• Sikre oppdatert og moderne infrastruktur med oppfyllelse av sikkerhetskrav 
og andre nasjonale krav



For mer informasjon: ks.no/fkj

https://www.ks.no/fkj

