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Tillegg til tildelingsbrev nr. 15: Ny e-helseorganisering - tydeliggjøring av
myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse
Helse- og omsorgsdepartementet viser til rapport fra Direktoratet for e-helse av 31. august
2018 med anbefalinger om ny e-helseorganisering med tilhørende styrings- og
finansieringsmodell.
Direktoratet anbefaler at myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse tydeliggjøres, og at
dagens leveranseoppgaver overføres til en nasjonal tjenesteleverandør med utgangspunkt i
dagens Norsk Helsenett SF. Det anbefales videre at det utarbeides ny styringsmodell for
nasjonale e-helseløsninger og en ny finansieringsmodell med større grad av felles
finansiering av løsningene, jf. også omtale i Prop. 1 S (2018-2019).
Departementet viser videre til rapport om kostnadsestimater for nasjonale e-helseløsninger
av 1. november 2018, hvor Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF har anslått
kostnader til drift, forvaltning og vedlikehold av eksisterende nasjonale tjenester.
I det videre arbeidet har departementet behov for en nærmere konkretisering av direktoratets
rolle som faglig rådgiver, premissgiver/iverksetter og pådriver. Videre har departementet
behov for en konkretisering av hvilke oppgaver og ansatte med tilhørende kostnader som
anbefales overført til nasjonal tjenesteleverandør med utgangspunkt i Norsk Helsenett SF.
Departementet ber derfor direktoratet om å:
- konkretisere ansvar og oppgaver som bør inngå som en del av myndighetsrollen til
Direktoratet for e-helse
- avklare hvilken kompetanse i Direktoratet for e-helse har behov for å beholde for å kunne
ivareta myndighetsrollen på e-helseområdet
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konkretisere hvilke oppgaver og antall ansatte knyttet til drift, forvaltning og vedlikehold
av eksisterende nasjonale løsninger (e-resept, kjernejournal, helsenorge.no mv.) og
tilhørende oppgaver (test og godkjenning mv.) som bør overføres til nasjonal
tjenesteleverandør/Norsk Helsenett SF
kartlegge kostnader knyttet til oppgaver og ansatte som skal overføres, herunder hvordan
kostnadene er fordelt på direktoratets driftsbevilgning og ekstern finansiering
(samfinansiering/fellesfinansiering).
gjennomføre risiko- og konsekvensvurderinger med forslag til risikoreduserende tiltak
knyttet til overføringen
foreslå plassering av dataansvar for løsninger der dataansvaret ikke er regulert i forskrift

Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Norsk Helsenett SF.
Departementet ber direktoratet trekke inn ekstern kompetanse i vurderingen av kostnader
knyttet til drift, forvaltning og vedlikehold av de eksisterende nasjonale løsninger og
tilhørende oppgaver som bør overføres til nasjonal tjenesteleverandør/Norsk Helsenett SF.
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Direktoratet for e-helse leverer foreløpige
vurderinger og anslag på kostnader knyttet til oppgaver og ansatte som skal overføres innen
13. desember 2018. Endelig rapport skal ferdigstilles innen 26. februar 2019.
Kontaktperson i Helse- og omsorgsdepartementet er avdelingsdirektør Bjørn Astad,
ba@hod.dep.no, i e-helseavdelingen.
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