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Tillegg til tildelingsbrev nr 6: Bidrag til forskriftsarbeid om
tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingesbrev av 15. januar 2020 og flere oppdrag
knyttet innføring av nasjonale e-helseløsninger, herunder vurdering av innføringstidspunkt for
virksomhetenes plikt til tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger som
grunnlag for departementets arbeid med forskriftsbestemmelsene. Med utgangspunkt i dette
ber departementet om bistand til å ferdigstille høringsnotat og forskriftsbestemmelser om
tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger.
Bakgrunn
Bakgrunnen for forskriftsarbeidet er forslagene i Prop. L 65 (2019-2020) som er til
behandling i Stortinget. I proposisjonen foreslår departementet blant annet en lovfestet plikt
for Norsk Helsenett SF til å levere nasjonale e-helseløsninger, og en lovhjemmel for å
forskriftsfeste sektorens plikt til å betale for og gi ansatte tilgang til løsningene. Forslaget
gjelder e-resept, kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata og helseID.
Departementet tar foreløpig sikte på at forslag til forskriftsbestemmelser sendes på høring
høsten 2020, med forbehold om Stortingets behandling av lovforslaget.
Om oppdraget
Departementet har med utgangspunkt i forslaget til nye e-helselov og høringsnotatet om
lovforslaget utarbeidet skisse til høringsnotat og forskriftsbestemmelser. Departementet ber
om bistand til å oppdatere, supplere og bearbeide forskriftsbestemmelsene og innholdet i
høringsnotatet. Det gjelder blant annet:



Oppdatering av omtalen av status for innføring av de nasjonale e-helseløsningene,
den nasjonale styringsmodellen for e-helse og teknisk beregningsutvalg,
Konkretisering av innholdet i plikten til Norsk Helsenett SF om å gjøre tilgjengelig
nasjonale e-helseløsninger for virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten
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Konkretisering av innholdet i plikten for virksomhetene om å gjøre tilgjengelig
løsningene og vurdering av tidspunkt for innføring for hver enkelt løsning. Tidspunkt
for innføring i kommunene må drøftes med utgangspunkt i forutsetningene for
innføring av plikten som beskrevet i lovforslaget
Vurdering av om det er behov for justering og/eller konkretisering av hva som inngår i
beregning av i kostnaden til forvaltning og drift, blant annet med utgangspunkt i
erfaringene fra teknisk beregningsutvalg
Bearbeiding og konkretisering av prinsippene for fordeling av kostnader mellom
aktørene, og konkret vurdering for hver enkelt løsning med utgangspunkt i
erfaringene fra teknisk beregningsutvalg
Konkretisering av betalings-/prismodellene med konkrete beløp for hva de ulike
aktørene skal betale for helsenettet og de andre nasjonale løsningene

Departementet understreker at alle forslag i høringsnotatet må være innenfor rammene av
forslagene i Prop. L 65 (2019-2020) og eventuelle endringer som følge av Stortingets
behandling av loverslaget.
Departementet tar sikte på å delegere forvaltningsansvaret for forskriften til Direktoratet for ehelse når den er vedtatt. Dette innebærer at direktoratet skal tolke forskriften, fatte eventuelle
vedtak, yte veiledning, rådgivning og informasjon, og vurdere behovet for å foreslå endringer
i forskriften basert på erfaring med praktiseringen av denne.
Departementet gir oppdraget til Direktoratet for e-helse som myndighetsorgan på e-helseområdet, men forutsetter at direktoratet samarbeider med og henter inn nødvendig
grunnlagsmateriale fra Norsk Helsenett SF.
Frist for å levere oppdatert utkast til høringsnotat og forskriftsbestemmelser er 15. oktober
2020. Departementet ber i tillegg om at direktoratet oversender et utkast innen 15.
september.
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