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Tillegg til tildelingsbrev nr. 4 – Oppfølging av revidert budsjett
Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 85 S (2018–2019) med følgende endringer
av bevilgning og oppgaver til Direktoratet for e-helse i 2019.
Feriepenger til ansatte som overføres til Norsk Helsenett SF
Bevilgningen på kapittel 744, post 01 økes med 23 mill. kroner til utbetaling av feriepenger
for ansatte som overføres fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF. Om lag 230
årsverk skal overføres fra og med 1. januar 2020 i forbindelse med omorganiseringen på ehelseområdet. Det vises også til brev av 6. juni 2019; Konkretisering av oppdrag – overføring
av oppgaver fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF/nasjonal tjenesteleverandør,
hvor oppdraget konkretiseres ytterligere.
Nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling
Bevilgningen på kapittel 744, post 21 økes med 20 mill. kroner i forbindelse med utvikling av
nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling for kommunene. Direktoratet for e-helse
skal som et første steg gjennomføre et forprosjekt. Dette skal resultere i et sentralt
styringsdokument som skal tjene som beslutningsgrunnlag for regjeringen. Dokumentet skal
omfatte gjennomføringsstrategi og framdriftsplan, rolle- og ansvarsfordeling,
anskaffelsesstrategi, kostnadsoverslag og finansieringsplan, og plan for gevinstrealisering.
Samlede midler til EPJ-løftet
Bevilgningen på kap. 701, post 21 økes med 12,4 mill. kroner som følge av overføring fra
2018. Midlene flyttes fra kap. 762, post 21. Midlene er knyttet til EPJ-løftet som ble etablert
for å sørge for kvalitetsheving av fastlegers og privatpraktiserende spesialisters EPJsystemer.
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Øvrige saker
Læreplasser i statlige virksomheter
Målet om flere læreplasser i statlige virksomheter står fortsatt høyt på den politiske
dagsorden. Hvert år står ca. 8000 søkere uten læreplass, noe som i ytterste konsekvens
fører til at mange ungdommer aldri får fullført utdanningen sin, og at fremtidig arbeidskraft
går tapt. Regjeringen er opptatt av statens ansvar og at statlige virksomheter må ta inn flere
lærlinger. For å følge opp målet om flere læreplasser i statlige virksomheter, og for å sikre at
staten har gode arbeidstakere i fremtiden, vil Helse- og omsorgsdepartementet anmode
Direktoratet for e-helse om å vurdere muligheten for å tilrettelegge for flere læreplasser og
vurdere godkjenning i flere nye lærefag.
Tiltak for å forbedre innkallinger til time og brev om rett til rettshjelp
Direktoratet for e-helse skal, sammen med Helsedirektoratet, bistå de regionale
helseforetakene i å sette i verk tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev om rett til
helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Oppdraget inkluderer tiltak for effektiv formidling av
brev til pasientene, ref. revidert oppdragsdokument 2019.
Statusrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet
Det vises til statusrapportering oversendt 5. juni 2019 til Helse- og omsorgsdepartementet.
Departementet legger til grunn at Direktoratet for e-helse sørger for sikker og forsvarlig drift
av de nasjonale e-helseløsningene og leverer på de prioriterte områdene i tråd med
budsjettrammer og prioriterte hovedmål i tildelingsbrev for 2019. Dersom direktoratet ikke er i
stand til å håndtere dette, skal direktoratet informere departementet.
Sammenhengende digitale tjenester for familier med alvorlig sykt barn
Regjeringens digitaliseringsstrategi peker på behovet for samordning og samarbeid på tvers
av forvaltningsnivåer og sektorer for å utløse flere gevinster av digitaliseringen. Det er valgt
ut syv livshendelser der det skal utvikles sammenhengende tjenester med utgangspunkt i
brukernes behov.
Helse- og omsorgsdepartementet koordinerer hendelsen Å ha et alvorlig sykt barn, og vil gi
Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en behovsbeskrivelse som grunnlag for videre
arbeid. Beskrivelsen skal baseres på eksisterende kunnskapsoppsummeringer og
behovsanalyser, blant annet de 11 innbyggerscenariene som er utarbeidet i forbindelse med
konseptvalgutredningen til Nasjonal kommunal journal. Direktoratet for e-helse skal bistå
Helsedirektoratet i dette arbeidet. Oppdraget har frist 15. oktober 2019.

Side 2

Utredningsoppdrag knyttet til kunstig intelligens i forbindelse med ny nasjonal helse- og
sykehusplan
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og
Statens legemiddelverk, i samråd med de regionale helseforetakene, kartlegger hvilke
muligheter og utfordringer bruk av kunstig intelligens medfører, og hvilke tilpasninger i
rammevilkår på nasjonalt nivå som kan være nødvendig. Det bes om at arbeidet i første
omgang gjennomføres som et forprosjekt, og at det leveres en felles plan innen 1. desember
2019. Se vedlegg for utfyllende informasjon om oppdraget.
Oppdraget skal ses i sammenheng med regjeringens pågående arbeid med nasjonal strategi
for kunstig intelligens. Arbeidet ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet
er at den nasjonale strategien skal være ferdig i løpet av 2019.
Teknisk beregningsutvalg
Direktoratet for e-helse vil få i oppdrag å forberede etablering av et teknisk beregningsutvalg
for nasjonale e-helseløsninger. Direktoratet for e-helse skal lede utvalget og ivareta
sekretariatsfunksjonen. Utvalget skal settes ned av Helse- og omsorgsdepartementet etter
innspill fra aktørene som skal være representert i utvalget. Helse- og omsorgsdepartementet
tar initiativ til et møte i siste halvdel av august for å drøfte fremdriftsplan og avklare
problemstillinger knyttet til etablering av utvalget.
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12 400
22 309
458 890
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