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Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 - Oppfølging av anbefalingene i den 
eksterne kvalitetssikringen av steg 2 av digital samhandling 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2022, der det fremgår at 

Direktoratet for e-helse har det helhetlige ansvaret for å lede arbeidet i Program digital 

samhandling (TB2022-16) og i Program pasientens legemiddelliste (TB2022-18).  

Det er i henhold til statens prosjektmodell gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av det 

sentrale styringsdokumentet for det neste steget av digital samhandling (steg 2). Det er i den 

eksterne kvalitetssikringen anbefalt å gjennomføre de prioriterte tiltakene, men det er også 

konkrete anbefalinger knyttet til bl.a. organisering og tydeliggjøring av roller og ansvar 

mellom aktørene, herunder mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF, 

økonomisk styring og gjennomføring.  

Departementet ber Direktoratet for e-helse om å legge fram en vurdering av konklusjonene 

og anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer, og forslag til hvordan disse bør følges opp, jf. 

foreløpig leveranse av 10. juni 2022 der direktoratet ga en første vurdering av anbefalingene 

fra ekstern kvalitetssikrer. Leveransen skal inneholde en overordnet plan for oppfølging av 

anbefalingene. Frist for denne delen av oppdraget er 1. september 2022.  

Videre bes Direktoratet for e-helse om å oppdatere styringsdokumentasjonen for 

gjennomføring av steg 1 og steg 2 i Program digital samhandling, inkludert Program 

pasientens legemiddelliste. Oppdatert styringsdokumentasjon skal hensynta anbefalingene 

fra ekstern kvalitetssikrer, herunder:  

- Konkretisere målstruktur for programmene og oppdatere beskrivelse av omfang og 

krav per samhandlingsområde. Omfang av steg 1 skal understøtte prioriteringene i 

steg 2.  
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- Oppdatere og detaljere gevinstrealiseringsplaner, og utarbeide plan for løpende 

nyttestyring, herunder hvordan det skal legges til rette for å måle nytte gjennom 

nullpunktsmålinger, følgeforskning eller lignende.  

- Oppdatere og konkretisere gjennomførings- og framdriftsplaner med beskrivelse av 

avhengigheter til, og erfaringer fra, pågående tiltak, sentrale milepæler og 

beslutnings- og evalueringspunkter. Virkemiddelbruk skal inngå som del av planene 

og kriterier for prioriteringer i behovskø bør tydeliggjøres.  

- Oppdatere og tydeliggjøre organiseringen av programmene. Programorganiseringen 

skal reflektere endringen i roller og ansvar mellom Direktoratet for e-helse og Norsk 

helsenett SF fra 1. januar 2022, og det skal tydelig fremgå hvilke beslutninger som 

tas av hvem på hvilket nivå, innad i, og eventuelt mellom, programmene. Det er 

behov for en tydeligere beskrivelse av ansvar og fullmakter, og en vurdering av 

programstyrenes rolle i gjennomføringsfasen.  

- Oppdatere og konkretisere kostnadsstyring og kostnadskontroll, inkludert realistisk 

periodisering av kostnader i tråd med leveranse- og fremdriftsplan. 

Oppdateringen av styringsdokumentasjonen skal hensynta ulikhetene i de fire 

samhandlingsområdene når det kommer til modenhet. Videre skal det legges til grunn at at 

programmene gjennomføres innenfor gjeldende regelverk, og sentrale føringer for 

gjennomføringen bør inngå som del av styringsdokumentasjonen. Frist for denne delen av 

oppdraget er 1. november 2022.  

Norsk helsenett SF har fra 1. januar 2022 ansvar for gjennomføring av prosjekter i 

programmene, og skal bidra i direktoratets arbeid med å oppdatere 

styringsdokumentasjonen, jf. krav til Norsk Helsenett SF i foretaksmøtet 23. juni 2022.  

I tråd med anbefalingen i den eksterne kvalitetssikringen, vil Helse- og 

omsorgsdepartementet utarbeide et mandat for den videre gjennomføringen av 

programmene. Mandatet skal tydeliggjøre mål, ansvar og oppgavefordeling mellom 

departementet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF, de regionale helseforetakene og 

kommunesektoren og andre relevante aktører i helse- og omsorgssektoren. Departementet 

vil komme tilbake til plan for dette arbeidet høsten 2022.  

 

Med hilsen 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 
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