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Tillegg til tildelingsbrev nr. 11: Elektronisk helsekort for gravide 

 

Departementet viser til Prop. 85 S (2017-2018) der det gikk frem at arbeidet med å realisere 

et elektronisk helsekort for gravide er mer komplisert enn først antatt, at dobbeltregistering vil 

kunne føre til en reduksjon i pasientsikkerhet og kvalitet, og at videre fremdrift for helsekort 

for gravide inkluderes i arbeidet med én innbygger – én journal.  

  

Helse- og omsorgsdepartementet ber Direktoratet for e-helse i samarbeid med 

Helsedirektoratet om å foreta en ny vurdering av alternativer for realisering av elektronisk 

helsekort for gravide. Vurderingen av alternative løsninger skal ta utgangspunkt i at det 

bygges videre på de nasjonale e-helseløsningene og hensynta utviklingen på e-

helseområdet de siste årene, herunder arbeidet med standardisering, utvikling og innføring 

av nasjonale e-helseløsninger og sektorens arbeid med bedre journalløsninger. 

 

Vi viser videre til arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan der svangerskaps-, 

fødsels- og barseltilbudet er et viktig tema. Vi ønsker derfor en vurdering av hvorvidt og ev. 

på hvilken måte elektronisk helsekort for gravide kan utvides til å dekke forløpene mer 

helhetlig. Det skal legges vekt på en stegvis realisering av løsningen for å redusere risiko og 

kompleksitet.  

  

Som en del av vurderingen, skal direktoratet vurdere behovet for regelverksutvikling, 

tidsangivelse for hvor fort en løsning kan etableres, og økonomiske og administrative 

konsekvenser.   

  

Departementet vil invitere Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet til et oppstartsmøte 

om oppdraget.   

Direktoratet for e-helse 

Postboks 221 Skøyen 

0213 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/3662-114 

Dato 

14. september 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

  

Vi ber om en første delleveranse 1. mars 2023, og at endelig leveranse avklares i dialog med 

departementet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marte Rønningen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kjersti Metliaas 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Helsedirektoratet 
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