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Forskere:  
– Ble ikke  
bedt om råd
Henning Carr Ekroll

I Tromsø sitter et forskningsmiljø med over 80 
mennesker som jobber med e-helse. De sier at 
de ikke er blitt involvert i statens planlegging 
av det største e-helseprosjektet i norsk historie.  

På oppfølgningsspørsmål om hva slags 
dialog direktoratet har hatt med Nasjonalt 
Senter for e-helseforskning, skriver kom-
munikasjonsdirektør Stine Camilla Bjer-
kestrand:

«Vi har samarbeidet med NSE om en 
rekke forskningsprosjekter de siste årene, 
og jeg sitter i styringsgruppen deres. Nå 
har vi tatt initiativet til en dialog med dem 
om hvorfor de opplever å ha vært for lite 
involvert i denne saken, for her har vi uli-
ke oppfatninger.» 

E-helsesenter ved UiA: Ikke involvert
Også Universitetet i Agder (UiA) har et sen-
ter for e-helse. Det regnes som et av uni-
versitetets flaggskip for forskningsinnsats 
av nasjonal og internasjonal klasse.

Senterleder Margunn Aanestad er pro-
fessor og også tilknyttet Universitetet i Os-
lo, der hun har forsket på digitalisering av 
helsevesenet og innføring av IT-systemer. 
Hun forteller at disse fagmiljøene ikke er 
blitt bedt om råd i arbeidet med Akson-
prosessen. 

– Senter for e-helse ved Universitetet i 
Agder har ikke vært involvert i prosessen. 
Fagmiljøet ved Institutt for informatikk 
ved UiO, som burde være spesielt relevant, 
har i liten grad vært involvert.

– Der har det i 25 år blitt forsket spesifikt 

I et brev til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet skriver senterledelsen ved Na-
sjonalt senter for e-helseforskning (NSE) 
at kunnskapsmiljøer og akademia «i 
svært begrenset grad» er blitt tatt med 

i vurderingene Direktoratet for e-helse har 
gjort i arbeidet med Akson-prosjektet (se 
faktaboks). 

Akson skal knytte Helse-Norge sammen 
gjennom en felles journal- og samhand-
lingsløsning. Den totale kostnaden er be-
regnet til 22 milliarder kroner. Det vil gjø-
re det til det største digitaliseringsprosjek-
tet i norsk historie dersom Stortinget ved-
tar å gjennomføre det i høst. 

– Vi har i veldig begrenset grad vært in-
volvert i planleggingen av Akson. I utgangs-
punktet har vi et ganske tett samarbeid 
med Direktoratet for e-helse, men akkurat 
når det gjelder Akson, har vi ikke vært vel-
dig tett på, sier senterleder Stein Olav 
Skrøvseth. 

– Aldri blitt forespurt  
Forskningssenteret har 86 ansatte. 41 av 
dem har doktorgrad. De jobber blant an-
net med å forske på digitale, nasjonale hel-
setjenester. Visjonen fra Helse- og omsorgs-
departementet er at senteret skal ha full 
oversikt over erfaring og kunnskap som 
kan brukes for å styrke gjennomføring av 
nasjonale tiltak på e-helseområdet. Akson-
prosjektet er nettopp et slikt tiltak. 

– Det har vært noen møter, men vi er 
aldri blitt forespurt om å levere kunnskaps-
oppsummeringer som kan si noe om hva 
som bør være veien videre, forteller Skrøv-
seth.

– Hvorfor er det blitt slik?
– Det vet jeg ikke, det må du spørre  

Direktoratet for e-helse om. 

Må akseptere at det vil være uenigheter
Divisjonsdirektør Karl Vestli svarer slik på 
spørsmål om hvorfor NSE ikke har blitt 
bedt om råd i arbeidet med Akson:

«I et prosjekt som Akson må vi aksep-
tere at det vil være uenigheter om vurde-
ringer og veivalg og diskusjoner om pro-
sess. Forskning er viktig i alle direktoratets 
prosjekter, imidlertid vil ikke eksisterende 
forskning alltid kunne gi entydige svar på 
hvilke veivalg som er riktige», skriver Vest-
li i en e-post.

«Der hvor vi i arbeidet har opplevd man-
glende informasjons- og forskningsgrunn-
lag, har dette blitt kompensert for med 
referansebesøk, nasjonalt og internasjo-
nalt, arbeidsmøter med ulike fagkompe-
tansemiljøer og dybdeintervjuer med hel-
sepersonell og innbyggere», skriver han 
videre. 

Ledet av PwC-deleier
Som Aftenposten har avslørt, har de stat-
lige utredningene knyttet til Akson i årevis 
blitt ledet av en av deleierne i konsulent-
selskapet PwC, som har opptrådt som by-
råkrat i Direktoratet for e-helse og Helse-
direktoratet. 

PwC hadde ved utgangen av 2019 fått 
84 millioner kroner for at timebetalte kon-
sulenter skal utrede og planlegge prosjek-
tet. Norsk Sykepleierforbund, KS og pasi-
entorganisasjoner er positive til Akson, og 
mange kommuner støtter opp under det 
videre arbeidet. Men det finnes også man-
ge kritikere, som Legeforeningen og fag-
folk i IT-miljøer. 

Et gjennomgående moment i kritikken 
er at prosjektet er for stort og komplekst, 
har for høy risiko og er basert på en utda-
tert tankegang om IT-utvikling. 

«Svært stor risiko for å mislykkes»
NSE er blant dem som er kritiske. 

«Vi mener at Akson innebærer svært 
stor risiko for å mislykkes og ikke er i tråd 
med hverken gode faglige premisser eller 
regjeringens egen IT-strategi», skriver sen-
terledelsen i brevet til regjeringen.

«Det finnes mye internasjonal forskning 
fra lignende initiativer som har hatt som 
mål å anskaffe en felles nasjonal journal-
løsning, og vi har fortsatt til gode å se no-
en lykkes godt med en slik tilnærming. Til-
nærmingen som Akson bygger på, er langt 
på vei avskiltet av både forskningsmiljø-
ene og næringslivsaktørene. Dette er en 
risiko som påpekes og bekreftes i begge 
de eksterne kvalitetssikringsrapportene 
som er utført», heter det videre. 

– Har kontinuerlig utviklet seg
Direktoratet for e-helse er forelagt kritik-
ken som fremmes i denne saken. 

Divisjonsdirektør Karl Vestli mener de 
gjennomgående har gjort mye for å hente 
inn informasjon i arbeidet med prosjektet. 

«Prosjektet har kontinuerlig utviklet seg 
i tråd med ny innsikt og kunnskap. Vi har 
hentet inn og lagt til grunn tilgjengelig in-
formasjon fra forskning, rapporter og un-
dersøkelser og hatt dialog med forsknings-
miljøer som Nasjonalt senter for e-helse-
forskning. Blant annet har forskningsmil-
jøer gitt innspill på direktoratets arbeid 
innen arkitektur i Akson», skriver han.

«Dyktige teknologer i både Direktoratet 
for e-helse og kommunene har drevet frem 
prosjektet med sin fagkompetanse, og vi 
har vært opptatt av å sikre bred sektorin-
volvering i konseptvalgutredningen og for-
prosjektet, noe ekstern kvalitetssikrer har 
trukket frem som positivt i sine rapporter», 
står det det videre. 

FAKTA

Akson
Et prosjekt som skal gi en ny, 
felles journalløsning for de 
fleste norske kommuner. Det 
skal kommunisere med andre 
digitale løsninger i det norske 
helsevesenet. Kostnad: anslags-
vis 22 milliarder kroner. 

En rekke aktører og fagfolk er 
skeptiske til planene, mens 
andre, blant annet Norsk 
Sykepleierforbund, er positive. 
180 av 291 aktuelle kommuner 
har signalisert at de vil støtte 
opp under det videre arbeidet. 
84 kommuner i Midt-Norge har 
et eget prosjekt. Mål: Den første 
kommunen skal ta systemet i 
bruk i 2025.  

Systemet er planlagt organisert 
som et offentlig eid aksjesel-
skap. Det er foreløpig ikke 
avgjort hvem som skal utvikle 
og levere teknologien.
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Nasjonalt senter for 
e-helseforskning 
holder til i forsknings-
parken i Tromsø. Her 
er forsker Maryam 
Tayefi, stipendiat 
Dillys Larbi, avde-
lingsleder Anne Torill 
Nordsletta og forsker 
Unn Sollid Manskow. 
Foto: NSE

på store IT-systemer, e-helseprosjekter og 
samhandling i kommuner og på region-
nivå. Dette miljøet står også bak utviklin-
gen av verdens største helseinformasjons-
system som i dag brukes i over 100 utvi-
klingsland. Her ville det vært mange nyt-
tige lærdommer for Direktoratet om hvor-
dan man kan drive utvikling av store IKT-
systemer på en mer smidig måte, sier hun. 

Liten vilje til å lytte
Akson-prosjektet har hatt referansegrup-
per der ulike fagmiljøer og brukergrupper 
har vært involvert. Aanestad forteller at 
hun ble invitert til en av disse i en tidlige-
re fase i arbeidet med det som i dag er Ak-
son, men at det var liten vilje til å lytte til 
motforestillinger.

– Det ble etterspurt forskning som kun-
ne understøtte prosessen, men det har 
ikke vært etterspurt kritiske eller korrige-
rende perspektiver, sier hun. 

Direktoratet for e-helse har fått forelagt 
denne påstanden. De viser til det gene-
relle svaret gitt tidligere i saken. 

Aanestad mener at direktoratet har «et 
grunnleggende feil tankesett om hvordan 
man bygger store IKT-systemer» og peker 
blant annet på hvordan de har latt PwC 
være sentrale i planleggingen. 

– De innleide PwC-konsulentene som 

jobber med dette, er ikke IKT-konsulenter, 
men management-konsulenter. De kon-
septene de har skapt, ligner ikke på noe 
som eksisterer i virkelighetens verden – de 
er skrivebordsprodukter, sier Aanestad.

Prosjektet ikke på høring
Karl Vestli i Direktoratet for e-helse er ikke 
enig i denne kritikken fra Aanestad. 

«Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen 
av hvordan konseptene er blitt til. De ulike 
konseptene er nøye utredet og utarbeidet 
i tett samarbeid med sektor blant annet 
gjennom referansegrupper, og har vært 
behandlet i Nasjonalt e-helsestyre bestå-
ende av representanter fra KS, kommuner, 
fag- og interesseorganisasjoner, spesialist-
helsetjenesten, pasient- og brukerforenin-
ger og nasjonale myndighetsorganer», skri-
ver han. 

Det har også vært rettet kritikk mot at 
regjeringen ikke har sendt Akson-prosjek-
tet på høring, noe Dagens Medisin har om-
talt at kan være et brudd på utredningsin-
struksen. 

Helseminister Bent Høie har forklart 
dette med at det er opp til kommunene å 
vurdere om prosjektet er godt nok belyst, 
siden det er kommunene som skal anskaf-
fe systemet staten har utredet og nå plan-
legger.

Stein Olav Skrøvseth, 
Nasjonalt senter for 
 e-helse forskning

Margunn Aanestad,  
Senter for e-helse ved 
Universitetet i Agder  

FAKTA

Hva betyr det?
Tekniske begreper forklart.

Arkitektur (i IKT-sammenheng): 
En overordnet beskrivelse av 
hvordan et IKT skal bygges opp 
og hvordan det skal fungere. Er 
på mange måter den digitale 
versjonen av arkitektur i en 
bygning.

Direktoratet for e-helse: Statlig 
fagorgan underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet, oppret-
tet i 2016. Var tidligere Helsedi-
rektoratets e-helseavdeling.

E-helse: Bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) 
for å forbedre effektivitet, kvalitet 
og sikkerhet i helse- og omsorgs-
sektoren.

En innbygger - en journal: 
Overordnet visjon for IT-utviklin-
gen i helse- om omsorgssekto-
ren, først presentert av den 
rødgrønne regjeringen i 2012. 
Utredningsarbeidet har blant 
annet pekt på én felles nasjonal 
løsning, med navnet Akson.

Forprosjekt: Planer for hvordan 
hovedprosjektet skal gjennomfø-
res og tydeligere kostnadsanslag. 
Siste trinn før Stortinget tar en 
endelig investeringsbeslutning i 
kostbare prosjekter.

Høring: Ordning for innhenting 
av synspunkter og opplysninger i 
forbindelse med behandlingen av 
saker i det offentlige. Høringer gir 
berørte og aktører med spesiell 
kunnskap anledning til å uttale 
seg før beslutninger tas. 

IKT: Forkortelse for informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi. 
Dette er en samlebetegnelse for 
teknologi for innhenting, overfø-
ring, bearbeiding, lagring og 
presentasjon av informasjon.

Konseptvalgutredning (KVU): 
Faglig utredning av alternative 
måter å løse et behov på. Skal 
gjennomføres i alle statlige 
digitaliseringprosjekter som kan 
koste mer enn 300 mill. kroner.

Kvalitetssikring: Informasjon fra 
KVU og forprosjekt gjennomgås 
av eksterne fagmiljøer. De skal 
stille kritiske spørsmål og vurdere 
om arbeidet bør videreføres. Skal 
gjennomføres i statlige digitalise-
ringprosjekter som kan koste mer 
enn 300 mill. kr.

Nasjonalt senter for e-helse-
forskning (NSE): Forskningssen-
ter i Tromsø som jobber med 
e-helse. Finansiert av Helse- og 
omsorgsdepartementet og 
forskningsmidler.
Kilde: Store norske leksikon, Lovdata, 
Direktoratet for e-helse, NSE


