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Tillegg til tildelingsbrev nr. 14 - Tilbakemelding på rapport om
velferdsteknologisk knutepunkt
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2018 til Direktoratet for e-helse,
og rapport IE-1032 fra Direktoratet for e-helse om erfaringer og videre arbeid med
velferdsteknologisk knutepunkt.
Departementet gir med dette oppdrag om å videreføre arbeidet i tråd med de overordnende
anbefalingene i rapporten med konkrete justeringer som fremkommer i dette brevet.
Dagens utprøving forlenges til 1. oktober 2019 i tråd med anbefalingen fra direktoratet. Det
er viktig å involvere flere kommuner, flere journalleverandører og sikre høyere kompleksitet
med flere teknologier. Programmet må innrette arbeidet på en slik måte at det sikrer
tilstrekkelig kunnskap til å gi anbefaling om veien videre 1. oktober 2019.
Departementet viser til at Direktoratet for e-helse har identifisert to nivåer av tiltak fra
myndighetene. Departementet savner en omtale av nullalternativet i rapporten. Programmet
må i leveransen av oktober 2019 også beskrive dagens situasjon og forventet videre utvikling
dersom ingen av hovedalternativene iverksettes.
Departementet viser til at det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål knyttet til finansiering,
risiko og sårbarhet, juridiske vurderinger med videre. Det bør derfor legges frem en
prosjektplan med sentrale milepæler og mål om avklaring tidlig i 2019. Departementet
vurderer at dette er viktig for å sikre fremdrift i prosjektet.
Departementet viser til at foreløpige erfaringer fra Oslo kommune er økt kvalitet gjennom at
dokumentasjonen av helsehjelpen blir bedre, frigjort tid gjennom automatiske journalføringer
og positive tilbakemeldinger fra helsepersonell om en enklere arbeidshverdag.
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Departementet ber om at Direktoratet for e-helse vurderer om det kan settes krav til
kommuner som skal delta i utprøvningen om å utarbeide oversikt over gevinster og effekter
ved å ta i bruk velferdsteknologisk knutepunkt. Leveransen av 1. oktober 2019 bør inneholde
en gevinstoversikt.
Departementet merker seg at prosjektet beskriver et behov for økte midler for å gjennomføre
de foreslåtte tiltakene neste år. Departementet viser til at finansieringsbehov må tas innenfor
egne rammer og/eller fremmes i ordinære budsjettprosesser. Det er viktig at programmet
avklarer med Departementet hva som er mulig å få til innenfor dagens økonomiske rammer.
Når det gjelder en ev. tilrådning av et velferdsteknologisk knutepunkt må det foreligge en
konkret leveranseplan om hvordan et slikt knutepunkt skal forvaltes og finansieres. Dette må
ses i sammenheng med øvrig leveranser og arbeid om IKT-organisering og nye
finansieringsmodeller.
Videre tar departementet høyde for at knutepunktet ses i sammenheng med andre nasjonale
initiativ i porteføljen, og særlig arbeidet med én innbygger én journal. Rapporten peker på at
knutepunktet så langt programmet kan vurdere vil fungere som en komponent utenfor
kjerneløsningene slik de er definert i dag.
Med hilsen

Kristian Skauli (e.f.)
avdelingsdirektør
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rådgiver
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