Direktoratet for e-helse
Postboks 6737 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1131-

22.03.2017

Statsbudsjettet 2017, kapittel 701 Direktoratet for e-helse: Tillegg til tildelingsbrev nr 2
Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdrag på helseregisterfeltet i tildelingsbrev for
2017 og rapport om referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre fra Direktoratet for
e-helse. Nedenfor følger tilleggsoppdrag knyttet til Reseptregisteret, oppfølging av rapporten
om referansearkitektur og helseregistre, og oppdrag om å utvide informasjonen om uønskede
hendelser på helsenorge.no:
Fra pseudonymt reseptregister til direkte personidentifiserbare legemiddeldata
Departementet viser til vedlagte oppdrag til Folkehelseinstituttet om å vurdere datakilder og
behov for tekniske løsninger for en overgang fra et pseudonymt reseptregister til direkte
personidentifiserbare legemiddeldata til sekundærbruk. Direktoratet for e-helse får med dette i
oppdrag å bidra i arbeidet og sikre at det forankres i helsedataprogrammet.
Rapport om referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre
Rapporten er en oppfølging av oppdrag i tildelingsbrevet for 2016 om å utrede
referansearkitektur for nasjonale helseregistre. Departementet mener at rapporten gir et godt
grunnlag for helsedataprogrammets arbeid med å utvikle fellesløsninger på tvers av registrene
og videre utredning av alternative løsninger for en helseanalyseplattform. Direktoratet får i
oppdrag å:
- følge opp anbefalingene i rapporten gjennom det videre arbeidet med
helsedataprogrammet og helseanalyseplattform, jf. tildelingsbrevet for 2017
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legge til rette for realisering av kortsiktige gevinster knyttet til utvikling av
fellestjenester og bruk av felles tekniske tjenestegrensesnitt i registrene
legge fram et forslag til prioritering av fellestjenester og tekniske tjenestegrensesnitt
innen 1. oktober som grunnlag for departementets arbeid med styringssignaler for
2018

Departementet vil understreke betydningen av at arbeidet forankres både i ledelsen, IKTmiljøene og i helsefagmiljøene i etater og regionale helseforetak, og at direktoratet har en
strategi for kommunikasjon og dialog med aktørene.
Informasjon på helsenorge.no om uønskede hendelser – oppfølging av forslag fra
Arianson-utvalget
Direktoratet for e-helse har i brev av 15. desember 2016 anbefalt at forslaget fra Ariansonutvalget om å samle informasjon om uønskede hendelser på en side på helsenorge.no, i første
omgang følges opp gjennom en redaksjonell utvidelse av innholdet og at innholdet
struktureres i form av en veiviser. På lengre sikt anbefaler direktoratet at det utvikles en
personlig rettighetsveileder i tråd med utkast til fremtidig målbilde for helsenorge.no.
Departementet ber om at Arianson-utvalgets forslag følges opp i tråd med denne
anbefalingen.
Med vennlig hilsen

Kristian Skauli (e.f.)
underdirektør
Marit Lie
spesialrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg
Kopi: Riksrevisjonen

Side 2

