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fagmiljøer er ikke godt nok involvert, og 
utredningen bygger på et smalt forsknings-
grunnlag. Konseptet som er valgt for 
journalløsningen Akson har høy risiko. 
Direktoratet har avvist innspill fra helse-
sektoren om å dele opp prosjektet for å 
redusere risikoen. Direktoratet burde 
kartlagt konsekvensene for helsenæringen 
og leverandører av journalløsninger på en 
bedre måte. Utredningen har nå pågått i 
8 år. Den har kostet minst 150 millioner 
kroner, og inneholder over 5000 sider med 
dokumentasjon. Likevel pågår det fortsatt 
utredning av veien videre.

– Offentlige utredninger tar tid og er 
omfattende. Det ligger i sakens natur, men 
dette er mer enn vi må forvente. Etter åtte 
år og 150 millioner kroner skulle helsemyn-
dighetene vært nærmere målet, under-
streker Foss.

Den totale samfunnsøkonomiske 
kostnaden for Én innbygger – én journal er 
anslått til 22 milliarder kroner. Halvparten 
skal brukes på omstilling, resten på drift og 
investeringer. Beregninger viser at 
journalløsningen Akson først i år 2037 vil 
være samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Ingen vet hvor mange fastleger og 
kommuner som faktisk kommer til å ta i 
bruk Akson. Både Legeforeningen og flere 
kommuner har vært skeptiske. Hvis færre 
enn helsemyndighetene tror tar løsningen i 
bruk, vil gevinstene av prosjektet bli 
vesentlig lavere enn beregnet. Riksrevisjo-
nen mener derfor at det er en risiko for at 
Norge kan ende opp med et ulønnsomt 
prosjekt. Det er skremmende, påpeker Foss.

Store IT-prosjekter krever ofte anskaffel-
ser av konsulenttjenester, og regelverket 
stiller tydelige krav til staten. De skal blant 

annet sikre konkurranse, likebehandling og 
etterprøvbarhet ved kjøp av varer og 
tjenester. Det er viktig for at innbyggerne 
skal ha tillit til at offentlige midler brukes på 
en fornuftig og effektiv måte.

I perioden 2016 til 2020 brukte 
Direktoratet for e-helse totalt 1,2 milliarder 
kroner på konsulenttjenester. Riksrevisjo-
nen har undersøkt 14 anskaffelser med en 
samlet verdi på 390 millioner kroner, og har 
funnet omfattende og gjennomgående feil. 
Direktoratet bryter regelverket i 11 av de 
14 anskaffelsene. De bryter konkurranse- 
og likebehandlingsprinsippet i syv av de 
14 anskaffelsene og prinsippet om 
etterprøvbarhet i fire av anskaffelsene.

Direktoratet for e-helse bruker ofte 
konsulenter i ledende roller og til å utføre 
samfunnsoppdraget sitt.

– Problemet er ikke at Direktoratet for 
e-helse bruker konsulenter. Det er det i 
mange tilfeller fornuftig at staten gjør. 
Problemet er at direktoratet ikke følger 
anskaffelsesregelverket og ikke overfører 
kompetanse til egne ansatte. Det gjør 
direktoratet sårbart og fører til at de blir 
avhengige av enkeltkonsulenter og 
-leverandører, sier Foss.

Direktoratet har heller ikke god nok 
kontroll på kostnadene ved konsulentbru-
ken. Det er uheldig fordi timebruk som 
kommer ut av kontroll, kan få konsekvenser 
for totalkostnaden.

Tannbittbeviset vurderes på ny 
måte av gjenopptakelses
kommisjonen

Den 17. juni traff Kommisjonen for 
gjenopptakelse av straffesaker avgjørelse 
om ikke å gjenåpne Torgersen-saken. 

Begjæring om gjenåpning var fremmet av 
avdøde Fredrik Ludvig Fasting Torgersens 
arvinger ved forsvarerne advokat Cato 
Schiøtz og advokat Pål W. Lorentzen.

Vurderingen av tannbittbeviset var 
imidlertid helt ny: En enstemmig kommi-
sjon mener nå at dette beviset hverken 
taler for eller imot Torgersens skyld. I 
beslutningen heter det:

Sett hen til den usikkerhet ved bitt-
merkeanalyse som er blitt stadig sterkere 
fremhevet i de senere årene, finner 
kommisjonen at tannbittbeviset i dag synes 
noe mer svekket holdt opp mot situasjonen 
i 1958, enn det var for kjæremålsutvalget i 
2001 og kommisjonen i 2006. Kommisjonen 
finner nå at tannbittbeviset hverken taler 
for Torgersens skyld eller for hans uskyld.

Ny instituttleder ved IKO i Bergen

Asgeir Bårdsen (55) er ansatt som leder for 
Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Det 
medisinske fakultet ved Universitetet i 
Bergen fra 1. august.

Bårdsen er professor i endodonti og har 
vært ansatt ved IKO siden 1993. Videre har 
Asgeir Bårdsen vært forskningsleder og 
medlem av IKOs ledergruppe i flere 
perioder.
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