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Tillegg til tildelingsbrev 2: Praktisk veiledningsmateriell om bruk av eID
for den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet viser til arbeidsgrupperapporten om eID fra 23. september
2020, og gir med dette Direktoratet for e-helse i oppdrag om å utarbeide praktisk
veiledningsmateriell om bruk av eID i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet skal
gjennomføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet, KS og representanter for
kommunesektoren, og Norsk Helsenett SF. Frist for oppdraget 25. juni 2021.
Departementet viser til at det er et mål å innføre nasjonale e-helseløsninger som
kjernejournal og e-resept i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Behovet for
veiledning om eID er aktualisert på grunn av det pågående arbeidet med innføring av
kjernejournal. Innføring av kjernejournal krever at helsepersonell og annet personell med
tjenstlige behov, tar i bruk eID med høyt sikkerhetsnivå. Innføring av kjernejournal innebærer
videre at eID må tas i bruk av nye og større ansattgrupper i kommunene enn det som er
tilfellet i dag. Veiledningsmaterialet skal bidra til å gi kommunene informasjon om bruk av eID
i helse- og omsorgstjenesten, hvilke krav som gjelder, hvilke løsninger som er tilgjengelig og
som kan dekke behovene, og hva som er forutsetningene for å ta disse løsningene i bruk.
Veiledningen skal inneholde en beskrivelse av økonomiske og administrative konsekvenser
av ulike eID-alternativer. Arbeidet skal baseres på en nærmere beskrivelse av kommunenes
behov og erfaringer med innføring av kjernejournal.
Digitaliseringsdirektoratet har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
ansvaret for fellesløsninger for bruk av eID i forvaltningen. Løsningene som ID-porten er i
utstrakt bruk for offentlig ansatte. Det er igangsatt et arbeid med en ny nasjonal strategi for
bruk av eID i offentlig sektor. En del av strategiarbeidet vil være å utarbeide retningslinjer for
bruk av ansatt-ID i fremtidige løsninger. Veilederarbeidet på e-helseområdet må derfor
utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Føringer for bruk av tverrgående

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
E-helseavdelingen

Saksbehandler
Marit Lie
22 24 86 47

fellesløsninger og rammene fra arbeidet med den nasjonale eID-strategien skal så langt det
er mulig legges til grunn for arbeidet.
Departementet legger vekt på at KS' bidrag til beskrivelsen av kommunenes behov er
avgjørende for å sikre at veiledningsmaterialet utformes i tråd med behovene kommunene
har for råd og veiledning. Departementet viser til brev av 18. desember 2020 med tilskudd til
KS' nettverk for innføring av e-helsetiltak der departementet legger vekt på at
nettverksarbeidet vil være viktig i arbeidet med å følge opp rapporten og kartlegge behovet
for informasjon og veiledning i kommunene.
Det er videre viktig at arbeidet koordineres med behovsanalysene som gjennomføres av
Digitaliseringsdirektoratet som en del av arbeidet med ny eID-strategi. Departementet viser til
at det i dette arbeidet som pågår i parallell, vil bli gjennomført vurderinger av arbeidsrettslige
problemstillinger ved bruk av ansatt eID i forvaltningen. For arbeidsrettslige problemstillinger
kan det i veiledningsmateriellet vises til arbeidet med ny eID-strategi. Direktoratet for e-helse
kan ved behov be departementet om bistand til beskrivelsen av denne typen
problemstillinger. Digitaliseringsdirektoratet skal delta i arbeidsgruppen som utarbeider
veiledningen for å sikre god kobling til det tverrsektorielle arbeidet på eID-området. I tillegg vil
Direktoratet for e-helse bli invitert til å delta i en referansegruppe for Digitaliseringsdirektoratets arbeid med den nasjonale strategien for bruk av eID i offentlig sektor.
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