Direktoratet for e-helse
Postboks 221 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref

Vår ref
19/5304-13

Dato
4. april 2020

Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 - digitaliseringstiltak i forbindelse med
koronapandemien
Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 67 S (2019-2020) og Innst. 216 S (20192020) og tildeler 80 mill. kroner over kapittel 701, post 21 til digitaliseringstiltak som skal
bidra til å begrense smitte og behandle og følge opp syke under koronapandemien.
Tildelingen skal dekke arbeidet med følgende tiltak:
-

30 mill. kroner for å legge til rette for rask utbredelse av videokonsultasjon og digital
hjemmeoppfølging slik at helsepersonell kan følge opp pasienter under
koronapandemien. Tildelingen skal dekke kostnader til utvikling av helsenorge.no, slik at
innbyggere kan få enkel tilgang til videokonsultasjon. Videre skal det utarbeides verktøy
for dialog med innbyggere om symptomer og viktige beskjeder før videokonsultasjon, for
å bidra til riktig oppfølging av pasienten. Det skal også gjennomføres tiltak for å bedre
informasjonssikkerhet og brukerstøtte, og gjøre helsenettet mer robust for økt bruk.

-

45 mill. kroner for å etablere et automatisert smittesporingssystem basert på sporing av
smarttelefon og nedlastet applikasjon (app). Tiltaket innebærer en automatisert digital
oppsporing av personer som smittede har vært i nær kontakt med (nærkontakter). Flere
land er i gang med lignende løsninger. Sporingssystemet vil kunne supplere og erstatte
mye av det manuelle arbeidet som både tar lang tid og mye personellkapasitet. Tiltaket
kan også bidra til at det blir mulig å lempe på allmenne og brede samfunnsmessige
restriksjoner på et tidligere tidspunkt, fordi det er mer målrettet. Det vil være frivillig for
den enkelte å delta i sporingssystemet. Sporingssystemet er nærmere omtalt i kgl.res og
forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19.

-

5 mill. kroner til etablering av en løsning for selvrapportering av luftveissymptomer fra
innbyggere til Folkehelseinstituttet. Løsningen gjør at innbyggere kan registrere
symptomer for seg og sine barn. Anonyme data skal løpende gjøres tilgjengelig for bruk
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av aktørene i sektoren og for innbyggere på Folkehelseinstituttets nettsider. Hensikten er
å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over spredningen og dermed også kunne bidra
til å effektivisere smittevernshåndteringen. Løsningen er allerede etablert og tilgjengelig
for innbyggere på helsenorge.no. Tildelingen skal benyttes til å dekke påløpte kostnader
til prosjektledelse, utvikling på helsenorge.no og utvikling av mottak i logistikksystem hos
Folkehelseinstituttet.
Tildelingen skal benyttes til å dekke kostnader til arbeidet som gjennomføres i
Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Norsk Helsenett SF.
Direktoratet for e-helse har ansvar for å koordinere arbeidet. Det bes om at direktoratet
legger fram for departementet et omforent forslag til prioriterte tiltak og disponering av
midlene innen 16. april. Tiltakene skal understøtte prioriterte behov og politiske føringer
under koronapandemien.
Direktoratet for e-helse må senest innen 1. september spille inn forslag til
omgrupperingsproposisjonen dersom det blir endringer i fordelingen av midler mellom
tiltakene som er nevnt over, jf. også styringskalender i tildelingsbrevet for 2020.
Videre viser departementet til at Direktoratet for e-helse har fått hovedansvaret for å
koordinere arbeidet med digitaliseringstiltak, inkludert oppfølging av forslag til tiltak som
meldes inn fra leverandører, virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, helsepersonell,
innbyggere og pasienter til nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no. I vurderingen av tiltak må
det sikres en nær kobling til helsefaglige og smittevernfaglige behov og politiske føringer og
prioriteringer. Gjennomføring av omforente tiltak som gir rask effekt bør prioriteres. Arbeidet
gjøres i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk Helsenett SF, de
regionale helseforetakene og KS/kommunesektoren.
Departementet ber i tillegg Direktoratet for e-helse gjennomføre følgende oppdrag i
forbindelse med koronapandemien:
1. I samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sørge for at det utarbeides
informasjon til innbyggere på helsenorge.no. Videre bes det om en avklaring på
videre arbeid med løsning for selvrapportering med råd som skal være tilgjengelig for
innbyggere på helsenorge.no. Departementet viser til at det finnes tilsvarende
løsninger i markedet og at det bør vurderes mulig samarbeid. Løsningen som er
etablert for selvrapportering av luftveissymptomer til Folkehelseinstituttet bør sees i
sammenheng, slik at innbyggere kan registrere opplysninger ett sted, en gang på
helsenorge.no.
2. I samarbeid med Helsedirektoratet sørge for at det utarbeides råd og veiledning til
aktører og innbyggere som skal benytte videokonsultasjon og digital
hjemmeoppfølging, jf. også rapport fra direktoratet av 27. mars. Departementet ber
om en vurdering av mulighetene for regelmessig rapportering om bruk av digitale
konsultasjoner og hjemmeoppfølging i sektoren, og hvordan en slik ev. rapportering
kan innrettes med minst mulig byrde for tjenesten.
3. Forberede etablering av et system for varsling på SMS til innbyggere nasjonalt, i en
kommune eller et område, jf. rapport fra direktoratet av 3. april. Arbeidet må ses i
samarbeid med pågående arbeid i Helsedirektoratet.
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4. I samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk Helsenett SF
vurdere behov for utvikling av kjernejournal og helsenorge.no med funksjonalitet som
er nødvendig for god håndtering av koronapandemien, herunder vurdere om
testresultat fra MSIS og annen informasjon om sykdomsforløp og tilfriskning fra andre
registre bør tilgjengeliggjøres for helsepersonell via kjernejournal, og for innbyggere
via helsenorge.no med ev. kobling til selvrapportering av symptomer. Som en del av
arbeidet må direktoratet vurdere behov for endringer i regelverket.

5. I samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdere digitale løsninger
som understøtter smittevernsarbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenester,
herunder overvåkningssystem for å kunne følge sykdomsutvikling i kommunene.
6. Bidra til dialog med næringen og relevante organisasjoner i vurdering og
gjennomføring av relevante digitaliseringstiltak under koronapandemien, jf.
innspillsmøte som ble gjennomført med organisasjonene 30. mars.
Departementet ber om at direktoratet løpende holder departementet orientert om hvordan
oppdragene følges opp. Det vil være behov for at direktoratet bistår med raske avklaringer,
innspill og vurderinger knyttet til den løpende håndteringen av koronapandemien, og da
særlig knyttet til digitaliseringstiltak.

Oversikt over tildeling til Direktoratet for e-helse i 2020:
Kap 744.21
Tildelingsbrev
Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse
Tillegg til tildelingsbrev nr. 2 - Overføringer fra 2019
Tildeling totalt i 2020

Beløp (i 1000 kroner)
148 913
8 879
157 792

Kap 701.21
Tildelingsbrev
Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse
Tillegg til tildelingsbrev nr. 2 - Overføringer fra 2019
Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 - Digitaliseringstiltak i forbindelse
med koronapandemien
Tildeling totalt i 2020

Beløp (i 1000 kroner)
435 037
45 400
80 000
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ekspedisjonssjef
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 3

560 437

Kopi

Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Norsk Helsenett SF
Riksrevisjonen

Side 4

