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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.
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Forslag til vedtak

Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 22. juni 2018.
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Anbefalingen oppsummert

Det etableres en nasjonal tjenesteleverandør for e-helse med utgangspunkt i Norsk Helsenett. Utgangspunktet er dagens

nasjonale e-helseløsninger i direktoratet og dagens portefølje i Norsk Helsenett.1

Dersom sektoren ønsker at nye nasjonale e-helsetjenester skal leveres av tjenesteleverandøren, må dette skje gjennom den 

nasjonale styringsmodellen og ved at Direktoratet for e-helse administrerer bestillingen til tjenesteleverandøren
4

Tjenesteleverandøren etableres som et statsforetak med HOD som eier. HOD eier også RHF/HFene. For 

KS/kommunesektoren foreslås styringsmekanismer hvor innflytelse på tjenesteleverandøren utøves gjennom eierstyring, 

selskapsstyring og gjennom den nasjonale samstyringsmodellen. 
3

Det anbefales økt grad av samfinansiering for forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale løsninger. Myndighetsoppgaver 

sentralfinansieres over statsbudsjettet. Tjenesteleverandøren sender faktura til aktørene for forvaltning, drift og vedlikehold.

Med forbehold om juridiske avklaringer, anbefales tjenesteleverandøren etablert fra 1. januar 2020. Det innebærer om lag 200 

ansatte fra direktoratet til NHN. Dette skal utredes nærmere i videre etableringsprosess.

All myndighetsutøvelse innenfor e-helsefeltet; rollen som premissgiver, fagorgan og pådriver/tilrettelegger, fortsetter å ligge i 

direktoratet.

5

6

7

Fremtidige store løsninger som Helseplattformen og Nasjonal kommunal løsning vurderes å ikke være en del av omfanget til 

tjenesteleverandøren i denne omgangen. Dette må utredes i videre prosess. 
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Hva har vært mest diskutert i prosessen?

Styring og 
samstyring

Finansiering

Juridiske 
problemstillinger

Hva skal 
tjenesteleverandør 

ha ansvar for?

Kostnader ved 
omstilling

Direktoratets rolle 
som bestiller

Vi har modnet vår forståelse av 

aktørenes behov for reell 

samstyring og innflytelse. 

Særskilt kommunesektoren!

Prinsipper om økt 

samfinansiering vs. 

reelle 

beløpsdiskusjoner

SF eller AS? 

Konkurranseretten

Personvern. 

Dataansvaret?

Økte varige kostnader 

som følge av tiltaket vs

effektivisering av ny 

virksomhet?

Hva med 

Helseplattformen og 

Nasjonal kommunal 

løsning?

Kan ikke sektoren ha 

kontakt med tjeneste-

leverandøren? JODA!
Forutsetter en utvikling i 

kommunesektoren 



Veien videre

 Vi har ikke kommet like langt i utredningen på alle temaene

 På punkter det gjenstår uenighet i E-helsestyret, vil direktoratet oppsummere 

disse særskilt i oversendelsesbrevet til Helse- og omsorgsdepartementet, den 

31 august



Diskusjon
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Forslag til vedtak

Alternativ 1: E-helsestyret slutter seg til innholdet i rapport om ny e-

helseorganisering og tjenesteleverandør, som skal overleveres Helse- og 

omsorgsdepartementet 31. august 2018

Alternativ 2: E-helsestyret ber Direktoratet for e-helse ta hensyn de innspill 

som er fremkommet i møtet ved ferdigstillelse av rapporten om ny e-

helseorganisering og tjenesteleverandør, og tar for øvrig gjennomgang av 

rapporten som skal overleveres til Helse- og omsorgsdepartementet 31. 

august 2018, til orientering.
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