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Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 for 2017 – IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren
Det vises til tildelingsbrev for 2017 til Direktoratet for e-helse, og oppdrag knyttet til det
videre arbeidet med én innbygger – én journal, oppdrag knyttet til forslag til nasjonal
leverandørmodell og forslag til finansieringsmodeller. Det vises videre til NOU 2016:25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten, og utvalgets anbefaling om at det "bør
gjøres en en samlet gjennomgang av roller og oppgaver for de ulike aktørene, herunder
Nasjonal IKT HF, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Direktoratet for e-helse
og Norsk Helsenett SF ". Det vises i tillegg til nærmere angitte oppdrag gitt i foretaksprotokoll
de regionale helseforetakene den 10. januar 2017.
Myndighetsrolle og vurdering av dagens oppgaveportefølje
IKT-området i helse- og omsorgssektoren har de siste årene gått igjennom en endring fra
virksomhetsintern utvikling av IKT til mer sentralt utviklede fellesløsninger. Denne endringen
forsterkes med økende grad av nasjonale satsninger og utvikling av nasjonale plattformer og
ikke minst det videre arbeid med én innbygger – én journal.
Det er behov for å vurdere en styrkning av myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse. Det
er videre behov for å avklare ansvar for utvikling, drift og forvaltning av nasjonale
fellesløsninger og løsninger for én innbygger – én journal. Når det gjelder utredning av
myndighetsrollen viser vi til oppdrag gitt i tildelingsbrev for 2017 vedrørende forslag til
nasjonal leverandørfunksjon, og ber om at dette oppdraget inngår i arbeidet.
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Vi ber om at rapport fra Direktoratet for e-helse som beskriver myndighets- og
leverandørrollen oversendes innen 1. september 2017. Vi ber om statusrapportering at
oversendes innen 1. mai 2017.
Videre ber vi Direktoratet for e-helse vurdere om deler av porteføljen som i dag ligger i
Direktoratet for e-helse kan eller bør flyttes til andre aktører, eksempelvis NHN SF, som ledd
i å styrke myndighetsrollen til direktoratet. Forslag til endringer i egen portefølje oversendes
innen 1. mai 2017.
Vurdering av RHFenes IKT-arbeid
For å følge opp sterkere nasjonal styring er det behov for en nærmere vurdering av de
regionale helseforetakenes arbeid med å tilrettelegge for koordinert utvikling mot én
innbygger – én journal og status på utvikling, innføring og bruk av nasjonale IKT-løsninger.
Departementet ber derfor om at komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKTområdet fra 2014 oppdateres. Vi ber om at utkast oversendes innen 1. juni 2017 og at rapport
ferdigstilles innen 1. juli 2017.
Den komparative analysen av RHFenes IKT-arbeid skal i tillegg til å oppdatere parameterne
fra 2014, sammenfatte de rapporteringene RHFene selv gjennomfører og gi en samlet
vurdering av status på RHFenes arbeid med status på innføring og bruk av eksisterende
tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling (avvikling av papir) og realisering
av felles arbeid mot én innbygger – én journal (jf. oppdrag gitt i foretaksprotokoll til de
regionale helseforetakene for 2017).
Rapporten skal inneholde Direktoratet for e-helse sin vurdering av de regionale
helseforetakenes evne til å samordne IKT-utviklingen og foreslå eventuelle tiltak for å sikre
en mer enhetlig utvikling av IKT i de regionale helseforetakene, herunder eventuelle forslag
til organisatoriske grep for bedre samordning.
Departementet vil i brev be de regionale helseforetakene rapportere til Direktoratet for e-helse
for de aktuelle oppdragene i foretaksprotokollene som er nevnt over.
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