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Mobilisering av apparatet for 

porteføljestyring 

(Direktoratet for e-helse) 

Koronaporteføljen - første fase 

 Innsamling, vurdering, prioritering av forslag 

om digitale løsninger for å avhjelpe pandemien 

(redusere smitte, understøtte/avlaste 

helsepersonell, informere befolkningen) 

 Nær 400 innspill fordelt på 20 kategorier 



 Side 5 

 Samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet,  

Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett, KS, RHF 

 Helse- og omsorgsdepartementet satte av 80 mill. kroner til aktuelle tiltak 

Kriterier for finansiering av tiltak 

 

1. Gjennomføring og gevinst i 2020 

Målgrupper: 

Innbyggere Helsepersonell Myndigheter 
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2. Høy grad av gjennomførbarhet, gjerne basert på eksisterende 

løsninger/prosesser 

3. Ikke overlapp med andre tiltak som er på gang eller i produksjon 

Samarbeid med helsenæringen 
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Nesten 400 forslag til Korona-tiltak 
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Koronaporteføljen rommer over 30 tiltak 

Video 

• «Digital dialog fastlege» (DDFL): unngå fysisk 

oppmøte, raskere godkjenning av videostøtte, 

legevakt 

• Raskere videotilbud spesialist 

• Starte videokonsultasjon direkte fra 

helsekontakt 

Avstandsoppfølgning 

• Velferdsteknologi-programmet 

• Akselerere godkjenningsprosesser 

• Videreutvikle dialogtjenester Helsenorge 

• Helsenorgeverktøy tilrettelegging for 3de part 

• Helsenorge app for enklere pålogging 

Prøvesvar 

• Tilgang til prøvesvar for innbyggere 

• Tilgang til prøvesvar for helsepersonell 

Smittesporing 

• Smittestopp 

• Smittesporing i kommunene 

Chat 

• Chatbot for helsepersonell og innbyggere 

Symptomkartlegging 

• Innmelding av Symptomer på 

Helsenorge.no 
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Eksempel 1:  

Et løft for videokonsultasjoner 

Colorbox.com 

Helsedirektoratet: 
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Eksempel 2:  

Prøvesvar tilgjengelig på Helsenorge og i Kjernejournal 



 

 

Koronaporteføljen - andre fase 
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 Formål: Eksempler på viktige temaer: 

 oppfølging av pågående  Tilretteleggelse for 

hurtigtester 

Korona-tiltak Vaksinasjon 

vurdere gjennomførte tiltak 

 koordinere relevante nye tiltak  som krever felles 
innsats 



 

 

( Hurtig - ) utredning 
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10 års digitalisering på 3 dager? 

 



 

Epilog: 

Historien om et godt digitalt fundament  

I noen av hovedrollene: 

Felles grunnmur 
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Takk for meg! 


